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WILFRIED SAKOWITZ 

- absolwent Wydziału Malarstwa i Scenografii Akademii Sztuki w 
Dusseldorfie jego twórcą ponad 360 prac scenograficznych przede 
wszystkim dla teatrów niemieckich, ale również austriackich i 
holenderskich. 

W 1966 r. wspólnie z Konradem Swinarskim zrealizował w Lubece 
bardzo głośne przedstawienie "Jak wam się podoba" W. Szekspira. 
Następstwem lubeckiego sukcesu stała się propozycja współpracy z 
Peterem Zadkiem, z którym W. Sakowitz przygotował "The Silver 
Tassie" O'Cayer'ego. 

"I cóż dalej szary człowieku?" jest debiutem Sakowitza na polskiej 
scenie. 

DOROTA MORA WETZ 

krakowianka, absolwentka Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie (dyplom - 1987 r. u Lidii i Jerzego Skarżyńskich). 

Do chwili obecnej przygotowała scenografię do kilkunastu 
przedstawień teatralnych, m.in. w Łodzi, Warszawie, Radomiu, 
Chorzowie, dwóch telewizyjnych dla Ośrodka TV w Krakowie. 



MARCEL KOCHAŃCZYK 

- reżyser, scenograf, sopocianin, absolwent Wydziału Projektowania 
PWSSP w Gdańsku i Wydziału Reżyserii PWST w Krakowie w 1993 
rok wkracza z bagażem 50 realizacji teatralnych i telewizyjnych. 
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NIE CHCĘ REKONSTRUOWAĆ MUZEUM 
z Marcelem KOCHAŃC2YKIEM Andrzeja ŻUROWSKIEGO 

rozmowa z taśmy spisana 
Andrzej Żurowski: Zaczynałeś w Teatrze "Wybrzeże", 

reżyserowałeś w nim przez dziesięć lat. Potem, znów na lata, 
odszedłeś. Co cię dziś skłania do powrotu, do reżyserii na 
gdańskiej scenie? Sentyment? wygoda, bo blisko twojego 
sopockiego mieszkania, zespół? 

Marcel Kochańczyk: To trzeba by zapytać: kto mnie skłonił? 
No, Krzysiek Babicki. Wykonał wspaniały telefon natychmiast, 

jak tylko dostał nominację. I już wiadomo było, że wracam w tym 
momencie. 
A.Ż.: Wracasz pozycją repertuarową dosyć zaskakującą ... 
M.K. A tak ... (śmiech) ... owszem ... 
A.Ż.: „. choć dla tych, którzy cię w Gdańsku pamiętają jako 

reżysera, nie tak do końca zaskakującą. Przez swoje pierwsze 
dziesięć lat na Wybrzeżu, od 1976 do 86, dotykałeś repertuaru 
niezmiernie zróżnicowanego. Od Ibsena po bajkę dla dzieci, od 
melodramatu po Iredyńskiego. Czy to po prostu eklektyzm, czy 
raczej traktowanie dramatu jako tworzywa, jako punktu wyjścia do 
rozmowy na najrozmaitsze tematy? 

M.K.: Pewnie jestem twórcą eklektycznym. Ja świetnie się czuję 
w kanonie, w repertuarze klasycznym, aczkolwiek z przyjemnością 
robię również sztuki nowoczesne czy awangardowe. Dobrze mi w 
budynku teatralnym z klasyczną sceną pudełkową, a równocześnie 
bardzo mnie interesuje scena studyjna, która daje możliwości 
grania w innej relacji z widownią. To wszystko jednak są rzeczy 
wtórne, drugorzędne - zawsze w teatrze przede wszystkim 
interesuje mnie człowiek, ten czas, w którym żył i jak to się ma do 
dzisiejszości. 

A.Ż. : Niezależnie od konwencji ... 
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M.K.: Prawie wszystkich konwencji próbowałem, i to 
świadomie. Robiłem przecież i Moliera i tragedię antyczną, i 
melodramat, i naturalizm. Do pewnych konwencji chętnie wrócę, 
innych nie chciałbym już więcej robić. W każdym razie interesuje 
mnie optyka współczesna - dzisiejszy człowiek. Może nawet nie w 
pełni świadomie, ale zawsze patrzę przez pryzmat: co dzisiaj z tego 
co czytam, dla teatru wynika. Nie będę przecież rekonstruować 
muzeum! Chcę rozmawiać ze współczesnym widzem. 
A.Ż.: Dlaczego więc wziąłeś do ręki ten tekst, który teraz w 

Teatrze "Wybrzeże" wystawiasz? 
M.K.: Babicki dał mi carte blanche. Wtedy zawsze najtrudniej. 

Zacząłem się zastanawiać. Kiedy odchodziłem z Gdańska, 

przymierzałem się do "Wesela". Miałem je już nawet 
"przykrojone" i chyba nienajgorzej pomyślane, w obsadzie na 
nasze pokolenie - rozumiesz? - wesele trzydziestopięciolatków. Ale 
czas minął, nie da się wrócić. Rozejrzałem się więc w tym, co 
ostatnio zrobiono w "Wybrzeżu" . Więc: Szekspira, Ibseny, 
Dostojewski. A ja zawsze lubiłem robić przedstawienia takie, by 
nawet to, co ma wielki ciężar gatunkowy, było adresowane do 
każdej publiczności. I przypomniał mi się ten "Szary człowiek", 
którym chyba może dać publiczności to, czego potrz~buje ... 
A.Ż.: Czyli co? 
M.K.: ... żeby poczuła się usatysfakcjonowana. Bo publiczność w 

tej chwili potrzebuje w teatrze rozrywki. Ale nie w takim sensie, że 
chi, chi, chi. Niemniej publiczność dzisiaj - ludzie w sytuacji 
niepewnej, zagrożeni, zmęczeni - chcą w teatrze na chwilę 

zapomnieć. I wówczas albo się przenoszą w świat wielkiej sztuki -
i może to być na przykład wielka tragedia - albo chcą pójść do 
teatru, aby w sposób szlachetny przez dwie godziny się 

zrelaksować. A ta właśnie sztuka może im te potrzeby zapewnić w 
obu wymiarach. Bo z jednej strony to, co jest wątkiem fabularnym 
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w "Szarym człowieku", nakłada się na naszą rzeczywistość az 
wręcz niewiarygodnie. 

Mimo, że od czasu akcji minęło ponad sześćdziesiąt lat i mimo, 
że w sztuce to Niemcy, a tu Polska, dwie inne kultury i dwie inne 
mentalności, to czas jakby nas postawił w podobnej sytuacji. I nie 
lekceważyłbym tego. My się tu okropnie denerwujemy, że 

nacjonalizm niemiecki tak się strasznie odradza. Ale nie bardzo 
chcemy zwrócić uwagę, że i nasz nacjonalizm również pokazuje 
pazury. A odradza się, bo jest nędza. Bo ludzie nie widzą 

przyszłości. I wtedy prymitywne ideologie trafiają do maluczkich 
bardzo łatwo. Bo to maluczkich łatwo uczynić nacjonalistami, tymi 
antysemitami, tymi, którzy są przeciwko internacjonalizmowi, 
przeciwko otwarciu na świat. To oni chcą, żeby tu było może 
biedniej, ale za to ciepło, swojsko i cholera z tym co się gdzieś 

dalej dzieje. W Niemczech, oczywiście, idzie to ekstremalnie; ale 
kiedy u nas słucham Tejkowskiego, to się boję, kiedy słucham pana 
Moczulskiego, to się głupio czuję, bo to przecież inteligent, a jak 
słucham tych wszystkich bubków, którzy nie myślą, a mówią 
publicznie, to jestem przerażony. A tam właśnie - w "Szarym 
człowieku" - geneza tego zjawiska jest świetnie pokazana. I nie 
znam takiej polskiej powieści, w której mógłbym to zjawisko tak 
dokładnie dotknąć. 

A z drugiej strony wprawdzie nie jest to powieść z tych, które 
wnosiły do historii sztuki nowe pierwiastki, które posuwały do 
przodu literaturę, ale przebieg fabularny "Szarego człowieka" jest 
tak prosty, tak klarowny, że aż poraża sensami, które w sobie 
niesie. No i ta forma, którą zaproponowali niemieccy adaptatorzy 
powieści, te ramy wielkiej rewii i girlsy, i żywa orkiestra, i 
piosenki, i goła dupa - tworzą tak niesamowity kontrapunkt... 
Zderzenie tego całego blichtru, tego kłamstwa, tej glazury z 
prościutką prawdą o nas zwykłych ludziach może, mam nadzieję, 
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poruszyć. Ta szara prawda o szarym człowieku i to straszne 
pytanie: no i co dalej? co dalej? Ten wielki znak zapytania... . 
A.Ż.: Chcesz więc bawić, ale nie cofasz się przed brutalnymi 

pytaniami ... 
M.K.: Nie tylko nawet zadaję pytanie, ile - bo tak jest przecież w 

powieści - ułatwiać pragnę postawienie diagnozy. To nie ja, to 
autor stawia diagnozę, strasznie gorzką. Że my maluczcy nic nie 
mamy do powiedzenia. Że los, w takim momencie dziejowym, 
postawił nas na pozycji przegranych. Że jeżeli nie ma w nas tej 
siły, tego talentu czy sprytu, aby się szybko przystosować do 
nowych realiów, a tylko chcemy być zwyczajnym człowiekiem, 
który pragnie pracować i utrzymywać za to dom, żonę, dzieci, mieć 
to zwykłe, małe, maluczkie szczęście - to nie mamy szans na to, w 
takich czasach. I to jest przerażające. 

Tak więc bym pragnął, by cały ten entourage, ta oprawa, ten 
kontrapunkt, blackuty, mogły dać publiczności poczucie, że 

wieczór był teatralnie pyszny - a z drugiej strony przypomnieć, że 
no cóż: takie jest nasze, szarych ludzi, życie i perspektywy. Nie bez 
kozery premiera jest w Sylwestra, kiedy na chwilę pragniemy 
oszołomić się i zapomnieć. Na chwilę ... 
A.Ż.: Kiedy wyemigrowałeś z Teatru "Wybrzeże" i 

reżyserowałeś na wielu scenach w Polsce, to wiedzieliśmy, co i jak 
robisz. 

Kiedy jednak "przepłynąłeś Odrę" , twoje niemieckie tropy 
zaczęły się zacierać ... 

M.K.: Tak nawet trochę chciałem. Biedny się czułem bez 
swojego teatru, bez "Wybrzeża" , w którym się przecież 

wychowałem, który w jakimś sensie też współbudowałem w 
okresie Stulka Hebanowskiego, Ryśka Majora, jeszcze i za Maćka 
Prusa. Starałem się znaleźć sobie inny teatr, w którym bym znowu 
mógł coś od nowa razem budować. I nie znalazłem takiego miejsca 
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w Polsce: może za bardzo byłem skażony tamtym, ówczesnym 
Gdańskiem ... U znałem wówczas, że - no cóż - mam te wówczas 
trzydzieści dziewięć lat, osiągnąłem w Polsce wszystko, co 
mogłem, mam mieszkanie, mam swoją pozycję, niezłą, i czuję się 
jak rencista. Poczułem się zagrożony tą małą stabilizacją. No i 
usłyszałem ostatni dzwonek, może i tak za późno. Uznałem więc: 
spróbować ! Tak, gdzie nikogo nie znasz, po prostu nic nie wiesz, 
nie znasz nawet języka. Ale teoretycznie masz szansę! Zacząłem 
więc od dwóch tysięcy marek, które jeszcze w Polsce uzbierałem, i 
od kursu języka niemieckiego we Frankfurcie nad Menem. Po 
dwóch miesiącach nie miałem ani grosza. Miałem jeszcze tylko 
lodówkę pełną do końca miesiąca; rower miałem więc na metro nic 
nie wydawałem, no ale ... W pewnym momencie dyrektor szkoły -
jakże on mi pomógł! - zorientował się, że ja, który paliłem jak 
smok, nie palę, coś więc jest nie tak. Dał ogłoszenie, że artysta 
poszukuje pracy dorywczej na weekendy. Chwyciło, ludzie 
dzwonili i na przykład trzeba było pomóc przy przeprowadzce, 
pomalować kuchnię, posprzątać biuro, albo łąkę doprowadzić do 
porządku Uak wziąłem kosę do ręki, odwrotnie, do siebie, to o 
mało własnej nogi nie skosiłem). Pysznie było ... 
A.Ż. : Ale z teatrem nie miało to jeszcze nic wspólnego ... 
M.K.: Przy pomocy dyrektora szkoły napisałem list, załączyłem 

życiorys, rozesłałem do dwudziestu teatrów i czekałem. 

Odpowiedziały dwa, że może, jak pan będzie w pobliżu, to przy 
okazji zjawi sie pan na rozmowę. Jak się domyślasz, natychmiast 
"przy okazji" byłem w pobliżu. I z jednym wyszło! A potem zaczął 
się łańcuszek - życzliwi ludzie, aktor, reżyser i profesor szkoły 
teatralnej w Monachium Jan Biczycki; teoretyk i dziekan teatrologii 
Andrzej Wirth; wreszcie wydawca i właścicielka wielu prac 
autorskich pani doktor Marie Sommer. Pojechałem do niej do 
Berlina, wypiłem kawę, wreszcie ona zwróciła się do mnie z takim 
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filuternym uśmiechem: "A wie pan, kiedyś na tym samym fotelu 
siedział Konrad Swinarski, gdy po raz pierwszy zdecydował się 
przekroczyć granicę między wschodnim a zachodnim Berlinem" ... 
To ona załatwiła mi rozmowę z dyrektorem teatru w Giessen. I to 
jest teraz to moje miejsce w Niemczech - uniwersyteckie miasto 
pod Frankfurtem. Zacząłem od "Krzeseł" Iconesco, potem robiłem 
"Iwonę, księżniczkę Burgunda" Gombrowicza, Miillera 
"Hamlet-maszynę" , równocześnie w Wiesbaden... "Zieloną 

Kakadu" Schnitzlera, no i dalej, dalej ... 
A.Ż.: Dokąd "szary człowieku"? 
M.K.: A no, zobaczymy ... 
A.Ż. : Czego się nauczyłeś w Niemczech? 
M.K.: Teatr niemiec;ki nie ma najlepszej opinii w Europie. Ot, że 

jak postawisz aktora w kącie i o nim zapomnisz, to będzie tam do 
końca próby stał. To nie jest prawda. Ot, że to taki teatr solidny, 
nudny. Bzdura! Konkurencja jest ogromna. 
Każdy zawodowy aktor robi więc wszystko, stara się, uczy bez 

przerwy, żeby móc zagrać wszystko. I potrafi to. 
N a początku teatr niemiecki trochę mnie śmieszył - nowoczesny 

do przesady. "Don Carlos" zagrany na siatce, nago, szynele 
wojskowe, współczesne kostiumy, alogiczne dekoracje 
przestrzenne, strukturalne, formalne a nie fabularne - to wszystko 
na początku śmieszy właśnie. A teraz z perspektywy sześciu lat 
muszę powiedzieć, że w tym szaleństwie jest metoda. Od kiedy w 
1968 roku przewrócił się także w Niemczech cały system wartości, 
młodzi reżyserzy - Stein, Paymann, Flim, inni - narzucili 
niemieckiemu teatrowi styl zupełnie odmienny od zastanego; 
właśnie va banque nowoczesny. Na zasadzie estetycznego 
kontrapunktu sprzeciwu wobec przeszłości. I w tym właśnie 

szaleństwie jest metoda: ich teatr nie stoi w miejscu. Odrzuca 
akademicyzm, więc nie jest martwy. Niemieccy reżyserzy nie 
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pytają "co poeta miał na myśli"?; oni pytają: "Co to dzisiaj 
znaczy i co z tym dzisiaj można zrobić"? Kiedy robi to wielki 
reżyser, rezultaty są doskonałe; jeżeli robi to na siłę słaby reżyser, 
to nic oczywiście z tego nie wychodzi, tylko głupota. Ale 
generalnie tak pojmowany teatr idzie do przodu. Rozwija się, 

czegoś szuka. A ja sam chciałbym być reżyserem współczesności, 

nie literatury czy tradycji. Nie interesują mnie rekonstrukcje. 
A.Ż.: A co, cię interesuje? Dlaczego, po co robisz teatr? 
M.K.: ... to jest rodzaj pasji oczywiście. A równocześnie, wiesz, 

jeżeli coś, jakaś sprawa, mnie interesuje, to przecież nie jestem aż 
tak wyalienowany i mam nadzieję, że interesuje to też innych ludzi. 
Jeżeli coś mnie drąży i znajduję w dramacie mateńał, na którym 
można o tym czymś porozmawiać, to chcę właśnie rozmawiać z 
widzem. Teatr jest dla mnie takim miejscem, w którym spotykają 
się ludzie, którzy chcą się spotkać, a przedstawienie jest dla nich 
jakby wspólną grą, zabawą, może dyskusją, polemiką. 
Wierzę, że w naszym, dość przecież paskudnym świecie, jest 

jednak miejsce na miłość, na szlachetność. I choć to niedużo 

zmienia - bo świat, ta maszyna, i tak się obraca wedle swoich 
własnych obrzydliwych praw - to mimo wszystko należy wierzyć, 

że nasze małe życie może nieść też wartości pozytywne. 
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przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
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