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Jedną z rzeczy, które spostrzegłam, było 

to, że wiek dwudziesty odnajduje w sobie 
poczucie ruchu, nie odczuwając przy tym 
żadnej potrzeby przeżywania wydarzeń. 
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Sala im. Witolda Zatorskiego staje się miejscem, w 
którym najmłodsze pokolenie aktorów i reżyserów 

razem poszukuje wspólnego języka . Jest to fakt istotny. 
Ciągle brak w Polsce tradycji budowania pokole
niowego „off u", bez którego teatr polski nie ma szans 
wyjścia z zapaści organizacyjnej i ideowej. Mamy 
nadzieję, że miniatury Gertrudy Stein staną się pier
wszym ogniwem całego ciągu małych przedstawień 

warsztatowych młodego pokolenia wchodzącego w 
krwioobieg naszego Teatru. 

Pomysł spektaklu opartego na miniaturach Gertrudy 
Stein zrodził się w korytąrzach warszawskiej Szkoły 
Teatralnej. Bożena Suchocka, absolwentka Wydziału 
Aktorskiego sprzed lat kilku , a obecnie Wydziału 

Reżyserii, od niedawna jest asystentką. Część wykonaw
ców to jej byli studenci. 

Życzę im ciepłego przyjęcia ze strony Państwa , 

Piotr Cieślak 

„Bracia i Siostry i" - trzy miniatury Gertrudy Stein 
powstały we Francji, w latach hitlerowskiej okupacji. 
Stein przyglądała się dzieciom sąsiadów bawiącym się 
w pobliskim ogrodzie ... z ich zabaw dowiadywała się 
więcej o okrucieństwie wojny niż z radiowych komu
nikatów. Obojętność nowych czasów na ludzki los i 
wartość życia kojarzyć się mogła tylko ... z dramatami 
Shakespeare'a. Tak powstały trzy miniatury. Ich 
bohaterzy pozbawieni są już niewinności właściwej 

dzieciom -stąd ich zabawa staje się czymś potężnym i ... 
niebezpiecznym. Dlatego teatr Gertrudy Stein adre
sowany jest do dorosłych. 

Słuchając radiowych komunikatów Gertruda Stein 
już wówczas zauważyła, że okrucieństwo oswojone 
przez media wywołuje bierność odbiorców pozbawio
nych wpływu na bieg wydarzeń. Tworzy też nowy 
rodzaj wyobrażni ... 
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Wojna to rzecz straszna, ale w czasie wojny poje
dynczy człowiek nie ponosi odpowiedzialności ani za 
życie, ani za śmierć. 

Dopiero wojna zmusza ludzi do uświadomienia sobie 
radykalnych zmian, jakie zaszły we wszystkim, co ich 
otacza ... 

Gertruda Stein : Picasso, 
Czytelnik, Warszawa 1980 

Wydarzenia przestały być dla ludzi czymś intere
sującym. Czytamy o nich podobnie jak bierzemy 
środki uspokajające, a kiedy słuchamy radia zbyt
nio się nie entuzjazmujemy. 

Gertruda Stein : O powstawaniu literatury, 
Literatura na Świecie 197919. 
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Akt bawienia się jest świadomym wyjściem z życia 
oficjalnego, na serio, w prowizoryczną sferę 

aktywności, jest formą „czystą" , uwolnioną od norm 
krytycznych postępowania realistycznego. 

Wyliczanki ( ... ) poprzedzały prawie każdą grę 

zespołową, powierzając podział ról w zabawie losowi, 
wyrokowi czynników magicznych. Wyliczankę 

wypowiadał przywódca ... 

Zabawa daje uczucie wszechwładniejszej wolności, 
niż może tego dostarczyć rzeczywistość, zwłaszcza 

zabawa dziecka stanowi swoistą kompensatę za 
ograniczenie jego woli w świecie rzeczywistym. 

Emocja, którą przeżywają w zetknięciu z tym co 
straszy, każe im jej szukać, mimo i właśnie na skutek, 
prawdziwego lęku. 

W tym zresztą są dzieci podobne dorosłym. 

Jerzy Cieślikowski : Wielka zabawa, 
Wrocław 1967. 
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Twierdziła, że prawdziwa natura człowieka 
objawia się w nieustannym powtarzaniu tych 
samych poczynań, tych samych zdań, 

twierdzeń, tych samych odczuć. Dowodziła, 
że większość ludzi stale powtarza te same 
poglądy tymi samymi słowami i że w ten 
sposób człowiek demaskuje samego siebie. 
To odkrycie zaprowadziło ją bezpośrednio do 
zastosowania metody wielokrotnych pow
tórzeń, do wynalezienia własnego, całkowicie 
nowego stylu literackiego. Nazwała ten 
zabieg metodą ,,nieprzemijającej teraźniej

szości". 

Twierdziła, że przedłuża za jego pośred
nictwem prawie w nieskończoność to, co hic 
et nunc, że przez wielokrotne powtarzanie tej 
samej myśli tymi samymi niemalże słowami 
zawsze wraca do początku. Obracała każde 
zdanie niczym bryłę, jak gdyby chciała je 
zbadać ze wszystkich stron, ukazać każdą 
jego powierzchnię. Stworzyła swoisty instru
ment literacki najlepiej służący opisowi owej 
,,nieprzemijającej teraźniejszości" tego za
trzymanego czasu i całkowicie tej sprawie 
podporządkowany. 

Mira Michałowska : Gertruda Stein , 
Czytelnik, Warszawa 1980 
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Była więc jedną z pierwszych postaci na 
gruncie literatury amerykańskiej, które zak
westionowały konieczność ciągłości narracji; 
linearności czasu fabuły i rozwoju narraCJ1 
stosowanego do dramaturgii utworu. 

Anna Kołyszko: Kubizm literacki Gertrudy Stein , 
Literatura na Świecie 197919. 

Cala moja wczesna twórczość była uważnym 

wsłuchiwaniem się w opowieści różnych ludzi i 
uzyskałam efekt, który dziwnym zbiegiem okolicz
ności przypomina efekt, którym posługuje się film. 
Film wykorzystuje tę samą zasadę: każdy kadr różni 
się minimalnie od poprzedniego. 

Gertruda Stein: O powstawaniu literatury , 
Literatura na Świecie 197919. 
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Gertrude Stein 

trzy miniatury 
przekład: Robert Sudół 

W OGRODZIE fZTERY METAMORFOZY 
(In a Garden) 

tragedia w jednym akcie 
(Look and Long) 

sztuka w trzech aktach 

Lucy Willow Agata KULESZA 
Philip Hall Sławomir GRZYMKOWSKI 

Oliver} . 
Silly bracia 

Kit Racoon Paweł TUCHOLSKI Muriel} 
Susie kuzynki 

Zjawa (głos) 

Sławomir GRZYMKOWSKI 
Paweł TUCHOLSKI 
Natalia SIEROCKA 
Agata KULESZA 
Jarosław GAJEWSKI 

TRZY SIOSTRY, KTÓRE NIE SĄ SIOSTRAMI 

Jenny } 
Helen siostry 

Ellen 

(Three Sisters Who Are Not Sisters) 
melodramat 

Natalia SIEROCKA 
Agata KULESZA 
Paweł TUCHOLSKI 

S~uel } 
S 1 t bracia 

y V/es er 
j 

Jacek KOPCZYŃSKI 
Sławomir GRZYMKOWSKI 

scenografia: Jarosław KOZAKIEWICZ 
kostiumy: Monika SUDÓŁ 

~. 

reżyseria: Bożena SUCHOCKA 
muzyka: Jarosław SIWIŃSKI 

prapremiera polska kwiecień 1995 

TEATR DRAMATYCZNY m.st. WARSZAWY 
Sala im. WITOLDA ZATORSKIEGO 



Gertruda Stein dzwoni dzwonkami, kocha 
koszyki i piękne kamizelki. Odnosi się z 
czułością do zielonego szkła i guziczki 
odnoszą się z czułością do niej. Jeśli chodzi o 
ilość wielbicieli, to można ją porównać 

jedynie z gwiazdami Hollywoodu. Trzy 
pokolenia młodych pisarzy siedziały u jej 
stóp. Wywarła na nich wpływ, mimo że ich 
nigdy nie psuła. Jest legendą za życia, jest 
prorokiem we własnym kraju. Wręczono jej 
klucze do świętych drzwi, a ona wiedziała, 
jak się nimi posłużyć. Pisze książki dla 
dzieci, sztuki dla aktorów i libretta do oper. 
Każde z tych dzieł jest jedyne w swoim 
rodzaju. Dla niej róża jest różą, i to jeszcze 
jak! 

Carl van Vechten w: 
Mira Michałowska: Gertruda Stein , 

Czytelnik, Warszawa 1980. 
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1874 

1878 

1880 

1882 

1888 
1891 
1893 

W miasteczku Allegheny, które obecnie jest 
już przedmieściem Pittsburga, 3 lutego 
urodziła się Gertruda Stein. 
Matka Gertrudy zabiera ją i jej rodzeństwo 
do Paryża, gdyż państwo Stein uważają, że 
ich dzieci powinny jeszcze za młodu zetknąć 
się z kulturą europejską. 
Powrót do Ameryki, do miasteczka Oakland, 
położonego po drugiej stronie Zatoki, 
naprzeciwko San Francisco. W mieście tym 
ojciec Gertrudy stał się właścicielem linii 
tramwajowych i trolejbusowych. 
Ośmioletnia Gertruda, pod wrażeniem lektu
ry dzieł Shakespeare' a, próbuje napisać dra
mat w jego stylu. 
Umiera matka Gertrudy. 
Umiera ojciec Gertrudy. 
Gertruda dostaje się, jako wolna słuchaczka, 
do żeńskiego odpowiednika Harvardu, bar
dzo prestiżowego Radcliffe College, gdzie 
studiuje m.in. filozofię, anatomię i botanikę. 
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1898 

1902 

1903 

1904 
1905 

1906 

1907 

1909 

1910 

1911 

1912 
1913 

Gertruda kończy Radcliffe College summa 
cum laude i dostaje się na studia medyczne 
w uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w 
Baltimore, gdzie najbliższy z braci, Leo, 
studiuje biologię. 
Gertruda rzuca studia medyczne tuż przed 
końcowymi egzaminami. 
Gertruda opuszcza Amerykę i osiedla się na 
stałe w Paryżu, zamieszkując z bratem Leo 
na rue de Fleurus pod numerem 27, gdzie 
oboje mieli kolekcjonować ludzi i obrazy. W 
październiku tegoż roku kończy pisanie 
swojej pierwszej powieści Q.E.D. Powieść 
ta miała ukazać się w druku dopiero w roku 
1950, już po śmierci autorki. 
Gertruda pisze Trzy Żywoty. 
Gertruda i Leo poznają Paula Cezanne'a i 
kupują do swojej kolekcji pierwszy obraz 
malarza. W tymże roku Gertruda poznaje 
młodego, dwudziestoczteroletniego Pabla 
Picassa i zaczyna - wraz z bratem Leo - ku
pować jego obrazy. Jej przyjaźń z Picassem 
będzie trwała przez czterdzieści lat. 
Picasso kończy malowanie słynnego portre
tu Gertrudy (obecnie w Metropolitan 
Museum). W tymże roku Gertruda pisze 
portret Picassa i rozpoczyna długi cykl 
pisanych portretów ludzi słynnych i niez
nanych. 
Jesienią tego roku Gertruda zetknie się po 
raz pierwszy z przyszłą towarzyszką życia, 
Alicją B. Toklas. 
W Nowym Jorku wychodzi książka Trzy 
Żywoty, przyjęta przez krytyków bez więk
szego entuzjazmu. Wydaje ją Grafton Press, 
ale koszty ponosi Gertruda. 
We wrześniu Alicja B. Toklas wprowadza 
się na rue de Fleurus. Stosunki Gertrudy z 
Leo ulegają silnemu ochłodzeniu. 
Gertruda kończy pisanie książki Jak pow
stawali Amerykanie. 
Gertruda pisze Czułe guziczki. 
Następuje całkowite i ostateczne zerwanie 
stosunków pomiędzy Gertrudą a bratem. 
Leo wyprowadza się z rue de Fleurus i 
zamieszkuje we Włoszech. 
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1914 W czerwcu tego roku ukazują się - znów 
nakładem autorki - Czułe guziczki. Wybuch 
wojny zastaje Gertrudę i Alicję w Anglii, 
skąd udaje im się powrócić do Paryża 

dopiero po kilku tygodniach. 
1917-18 Gertruda sprowadza sobie z Ameryki 

samochód i jeździ nim wraz z Alicją w 
służbie Amerykańskiegio Funduszu dla 
Francuskich Rannych, rozwożąc po różnych 
miastach Francji paczki i lekarstwa. 

1922 Wiosną tego roku zjawia się na rue de 
Fleurus młody, początkujący pisarz 
amerykański Ernest Hemingway i natych
miast staje się protegowanym Gertrudy. 
Zawiązuje się pomiędzy nimi serdeczna 
przyjaźń. Hemingway przyprowadza do 
przyjaciółki Francisa Scott Fitzgeralda. 

1925 Gertruda i Alicja jadą na lato w dolinę 

Rodanu. W tych okolicach, w Belley i 
Bilignin, będą odtąd spędzały wszystkie let
nie miesiące swojego wspólnego życia. Na 
jesieni tegoż roku ukazuje się w niewielkim 
nakładzie (500 egzemplarzy) Jak pow
stawali Amerykanie w paryskim 
wydawnictwie Contact Edition, ale po an
gielsku. 

1926 Na wiosnę Gertruda udaje się do Oxfordu i 
Cambridge na cykl wykładów o sztuce pisa
nia w ogóle i o swoim własnym pisarstwie. 

1930 Alicja zakłada własne wydawnictwo Plain 
Edition, poświęcone wyłącznie twórczości 
Gertrudy Stein. Dla sfinansowania kosz
townej imprezy Gertruda sprzedaje obraz 
Picassa. 

1931 Wybitny amerykański krytyk literacki i 
eseista Edmund Wilson przyrównuje dzieło 
Gertrudy do pisarstwa Joyce'a, Prousta i 
T.S. Eliota. 

1932 We Francji ukazuje się pierwszy przekład 
książki Gertrudy Jak powstawali 
Amerykanie. 

1933 W Nowym Jorku ukazuje się Autobiografia 
Alicji B . Tok/as i staje się natychmiast 
oszałamiającym sukcesem. 
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1934 

1935 
1937 

1938 

1939 

1944 

1945 

1946 

W październiku Gertruda i Alicja po trzy
dziestu latach na obczyźnie jadą do 
Ameryki. Będzie to wielka tura odczytowa 
po college'ach i uniwersytetach gdzie 
Gertrudę przyjmują jak znakomitość. 
Powrót do Paryża. 
Nakładem nowojorskiego wydawnictwa 
Random Hause ukazuje się Autobiografia 
każdego z nas. W Londynie odbywa się pre
miera baletu, skomponowanego przez lorda 
Bernersa na podstawie sztuki Gertrudy They 
Must. Be Wedded to their wije. Balet jest 
sukcesem, Gertruda proszona jest na scenę i 
odbiera wielką owację. 
Gertruda i Alicja przeprowadzają się na rue 
Christine. 
Wybuch drugiej wojny światowej zastaje je 
na wsi. Nie ulegają namowom przyjaciół i 
nie wyjeżdżają do Ameryki, ale powracają 
do Paryża, skąd po pewnym czasie udają się 
z powrotem na wieś. Lata wojny spędza 
Gertruda na pisaniu czegoś w rodzaju kroni
ki wypadków, której później nada tytuł 

Wojny jakie widziałam. Pisze też kilka sztuk. 
Wkrótce po wyzwoleniu Paryża powracają 
do domu, gdzie jak się okazało cała kolek
cja obrazów wisiała nie tknięta na ścianach . 

Zdrowie Gertrudy przestaje jej - po raz pier
wszy w życiu dopisywać. 
Pisze w ciągu tego roku jedynie kilka krót
kich utworów, między innymi swoją ostatnią 
powieść Brewsie i Willy. 
W lipcu panie ruszają samochodem z Paryża 
na letnie wakacje na południu. W drodze 
Gertruda doznaje silnych bólów. Chirurdzy 
w szpitalu amerykańskim w Neuilly 
dokonują operacji, ale Gertruda nie 
odzyskuje przytomności. ,,Jaka jest odpo
wiedź?" - miała zapytać Alicję. A kiedy 
odpowiedzi nie było, zapytała jeszcze: 
„Więc jakie jest pytanie?" Były to jej ostat
nie słowa. 

Kalendarium w: 
Mira Michałowska : Gertruda Stein, 

Czytelnik, Warszawa 1980 
(skróty K.Z.) 
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Dzieła Gertrudy Stein wydane w Polsce 
Autobiografia Alicji B. Tok/as, przekł. M. Michałowska, 
„Czytelnik", Warszawa 1967. 
Picasso, przekł. M. Michałowska, WAiF, Warszawa 1976. 
Czułe guziczki, przekł. A Kołyszko, ,,Literatura na Świecie", 
1979/9. 
Ida, przekł. A. Kołyszko, ,,Literatura na Świecie", 1979/9. 
Autobiografia każdego z nas, przekł. M. Michałowska, 

„Czytelnik", Warszawa 1980. 
Siostry i Bracia, przekł. R. Sudół, „Dialog" 1994/4. 
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Koordynacja Pracy Artystycznej 
Kierownik Działu Marketingu 
Biuro Obsługi Widzów 
Sekretarz literacki 
Reżyserzy 

Kierownik techniczny 
Asystent scenografa 
Akustyk 
Światło 
Brygadier sceny 
Kierownik pracowni perukarskiej 

Maria Żurek 
Ewa Zagner 

Dorota Jędrzejewska 
Kalina Zalewska 

Piotr Cieplak 
Andrzej Domalik 

Janusz Ciarkowski 
Jan Ciecierski 

Henryk Garnowski 
Krzysztof Solczyński 

Piotr Gajewski 
Urszula ludek 

Henryka Marciniak 
Kierownik rekwizytorni Jacek Błażejewski 
Kostiumy wykonano pod kierownictwem 

Krystyny Momot 
Stanisława Ruteckiego 

Pracownia malarska Włodzimierz Zygmunciak 
Kierownik pracowni modelarskiej Jerzy Zalewicz 
Kierownik pracowni szewskiej Władysław Ga l iński 

Kierownik pracowni stolarskiej Henryk Białek 

Kierownik pracowni tapicerskiej Adam Ziętek 
Kierownik pracowni ślusarskiej Grzegorz Kowalski 

Scena w kawiarni Teatru 
Dramatycznego proponuje krótkie 
formy teatralne, które obejrzeć można 
przy kawie i herbacie. 

Redaktor programu Kalina Zalewska 
Grafiki przedstawiające Gertrudę Stein pochodzą z 
Literatury na Świecie 1979/ 9. 

Wydawnictwo Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy 
Skład i druk: Wydawnictwo VERBA, tel. 43 05 26 
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