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Był rok 1970. Dwa lata po interwencji Układu Warszawskie
go w Czechosłowacji, kiedy Milana Kunderę pozbawiono możli
wości dalszej pracy pedagogicznej w praskiej Wyższej Szkole Ar
tystycznej (prowadził tam zajęcia z literatury światowej). Wtedy, 
jakby na przekór ponurej rzeczywi.stości, na podstawie ,,Kubusia 
Fatalisty", powstala sztuka teatralna ,,Kubuś i jego Pan". Do pre
miery w teatrze „Na zabracIJi" już nie doszło. Paryskie wydanie 
dramatu (pt. ,,Jacques et son Mrutre", 1971; po czesku sztuka 
ukazała się dopiero w 1991 r.) autor zaopatrzył w podtytuł: „hołd 
dla Denisa Diderota". Diderot (1713-1784), redaktor słynnej 
oświeceniowej „Encyklopedii", filozof, pisarz, krytyk i teatralny 
nowator (głośny „Paradoks o aktorze", komedia łzawa „Ojciec 
rodziny'', teoria dramatu mieszczańskiego w „O poezji drama
tycznej") jest uznawany przez Kunderę za jednego z głównych 
patronów jego twórczości. Dzieje się tak za sprawą powieści, do 
której sam autor nie przywiązywał większej wagi (wydana została 
dopiero po jego śmierci -1796 r.) - właśnie ,,Kubusia„." Powieści 
drwiącej z literackiej konwencji, powieści-szkatułki, powieści
żartu. 

Określając rodowód swojej estetyki Kundera wymienia Dide
rota w doborowym towarzystwie, którego skład rzeczywiście wie
le tłumaczy w twórczości czeskiego pisarza: 
„PLATON: Postacie uwarunkowane tym, co myślą o świecie. 
RABELAIS: NiezwykJa euforia wyobraźni, którą wszyscy nosimy 
w sobie jako wspomnienie utraconego raju. 
Laurence STERNE i Denis DIDEROT: Forma powieściowa trak
towana jako gra. 
Friedrich NIETZSCHE: Sztuka aforyzmu („.) 
Franz IV\FKA: Alchemia, która potrafiła połączyć swobodną wyo
braźnię senną z precyzyjną analizą współczesnego świata. 
Herman BROCH: Połączenie powieści i filozofii. 
Martin HEIDEGGER: Jakiekolwiek słowo codziennego życia god
ne jest filozoficznej refleksji. 
Georges BATAILLE: Filozofia erotyki, metafizyka pornografii. 
Witold GOMBROWICZ: Rehabilitacja euforii, żartu, gry, frywol
ności we współczesnej prozie." 



A w innym miejscu czytamy: „Przekroczywszy granicę po
wieści, ten poważny encyklopedysta przemienia się w myśliciela 

ludycznego: w jego powieści nie ma jednego poważnego zdania, 
wszystko jest grą. Właśnie dlatego we Francji dzieło to pozostaje 
tak skandalicznie niedocenione. ( ... ) Dzisiaj nad dzieła pr-zedkla
da się idee. A ,,Kubuś Fatalista" jest nieprzetłumaczalny na język 
idei". 

Dla Kundery Diderot jest „szczytem lekkości". Ową lekkość, 

odrobinę frywolności i swoistego stoicyzmu próbował zachować 
w swoich wariacjach na temat ,,Kubusia Fatalisty ... " . Wariacyj
ność (będąca również elementem kompozycji samej powieści Di

derota i cechą charakterystyczną prozy Kundery) została w naszej 
inscenizacji wzmocniona przez to, że zaprojektowane przez pisa -

rza 15 postaci prezentuje czworo aktorów. 
Kundera wybrał oczywiście tylko niektóre wątki z dzieła Di

derota, głównie te, które dotyczą erotycznych gier między męż
czyzną i kobietą. Gier właśnie, bo czeski pisarz jest bardzo asce
tyczny w sferze uczuć - miłość przedstawia jako namiętność i grę. 

Kubusia opowieści o amorach stają się w ten sposób przykładami 
w przypowieści na temat kondycji ludzkiej. Przypowieści,.której 
sens filozoficzny jest odmienny niż dzieła Diderota, znacznie bar

dziej pesymistyczny. Pisząc na temat powieści Kundery Ewa Gra
czyk zauważyła, że jego ,.,dążenie do jasności, pewności wypowie
dzenia jest oświeceniowe i heroiczne, ale to co wypowiadane, wcale 

nie jest oświeceniowe". 
Inscenizacja Klimszy, poprzez rozwiązania sceniczne i skróty 

(zwłaszcza w finale), pesymizm ten jeszcze pogłębia i interpreti.rje 
w perspektywie metafizycznej, stawiając bohaterów wobec roz

paczy. W świetle finału przedstawienia okazuje się, że erotyczne 
rozpasanie bohaterów i ich niepohamowane gadulstwo podszyte 

jest przerażeniem. Jest próbą „zagadania" trwogi. 
Ta inscenizacja to zdecydowanie przedstawienie dla dorosłych . 

Dorosłych duchem. 

Obok Haszka, Czap
ka, Hrabala i Havla Mi
lan Kundera (ud929 w 
Brnie) należy do najbar

dziej popularnych w Pol
sce pisarzy czeskich. Jego 
twórczość prozatorska i 

eseistyczna doczekała się 
licznych przekładów, a 

zaczytane tomy jego po
wieści stoją na półkach 
wielu domowych biblio
tek. Budzi nie tylko cie

kawoś" czytelniczą. Do
czekał się licznych opra
cowań krytycznych, sesji 
naukowej, a kilkakrotnie 

jego twórczość stawała ię 

zac-zątkiem gorących spo
rów w prasie literackiej. 

Zanim pisar-z znalazł 

się w swoim kraju na in
deksie i wyemigrował, pi

sano o nim w Polsce w prasi ·literackiej , wydano „Śmieszne miło
ści" i „Żart", wystawiano dramat . .,Klucze" (1967 w Toruniu, reż . 
l\1 . Friedrich; 1971 w Gnieźnie, w inscenizacji związanego pod 

koniec życia z naszym teatrem Wojciech Jesionki). Prawdziwy ,Je
stiwal" Kundel)' miał miejsce w latach osiemdzi siątych w dru
gim obiegu wydawniczym i w wydawnictwach emigracyjnych. 
Wtedy ukazały się po polsku powie~ci: „Walc pożegnalny", ,,Księ

ga ś~iechu i .zapomnienia", „Nieznośna lckkoś" bytu",· „Życie 
jest gdzie indziej", podstawowy zrąb eseistyki Kund ry (głównie 
w „Zeszytach 1 iterackich" i „Kulturze 1 iezależnej"), a nawet 

materiały z międzynarodowego sympozjum na jego temat, które 
odbyło się w 1986 1: „w warunkach calkowici prywatnych, w 

mieście nie należącym do promieniujących wiedzą ośrodków kul-
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turalnych" - w Katowicach. W dru
gim obiegu miał również miejsce pier
wodruk przekładu „Kubusia i jego 
Pana''. 

„Przyznać trzeba, iż entre było 
efektowne i trudno było go nie zau
ważyć. Kundera stał się nagle modny, 
jego twórczość i poglądy, lansowane 
przezeń idee i hasła Oącznie z tym naj
głośniejszym - Europy Środka) stały 
się przedmiotem żywego zaintereso
wania, wywoływać zaczęły - zarów
no na łamach niezależnych czasopism, 
jak i wśród czytelników - dyskusje, 
polemiki i (nierzadko bardzo gwał
towne) spory. Jedni byli tym pisar
stwem wyraźnie zafascynowani, w 
dobie tylokrotnie obwieszczonej 
„śmierci powieści" odnajdywali jej 
obror'icę, potrafiącego ocalającym ge
stem stopić w jedno politykę i filozo
fię, problematykę egzystencjalną i 
seks, mechanizmy wielkiej Historii i 
kruchy obszar indywidualnej wolno
ści, chłodny racjonalizm i nieobliczal

Projekt kostiumu Pana. 
Rys. Anna Smolicka 

ne obsesje. Dla innych światowy sukces Kundery był cokolwiek 
dwuznaczny, a on sam podejrzewany był o koniunkturalizm i spryt
ne „wstrzelenie się" w horyzont oczekiwań nowych, zachodnich 
przede wszystkim odbiorców, którym z pisarską maestrią, ale 
chłodną kalkulacją serwował sowieckie czołgi pod czeską gruszą, 
pikantnie pr"Lyprawione szczyptą zbiorowego seksu i kilkoma tak
tam Beethovena." - relacjonował jeden z organizatorów kat9wic
kiego sympozjum, Jerzy Hlg. 

Po 1989 roku zainteresowanie Kunderą w Polsce straciło swój 
dynamizm. Wydawano i wznawiano kolejne utwory („Sztuka po
wieści", 1991), ukazała się -budząca ostatnio kontrowersje - mo
nografia Jacka Jllga "W kręgu powieści Milana Kundery", naj-

nowsze „Zeszyty Literackie" publikują esej o Kafce ,,Kastrujący 
cień świętego Carty" (ZL m 51) - niemniej jednak „moda na Kun
derę" przygasła. W księgarniach czytelnicy pytają o Whartona, tak 
jak kiedyś polowali u kolporterów na kolejne powieści Kundery. 
Czy jest to wynik ogólnej „przemijalności" mód literackich? Z 
pewnością, ale nie tylko. Wydaje się, że Kundera po raz drugi padł 
ofiarą normalizacj i - tym razem bez cudzysłowu . Normalizacji 
rynku książki po pierwsze, a po drugie - normalizacj i polityki. 

Olbrzymie powodzenie książek Kundery w latach osiemdzie
siątych miało swoje „sytuacyjne" przyczyny. 'fry\\~alną: jako „owoc 
zakazany" . Ale kto śledził niezależny ruch wydawniczy, wie do
skonale że dzieła Kundery zajmowały w nim pozycję wyjątkową. 
Czyli na tle równie, a czasem bardziej zakazanych owoców. Waż
niejsze bo,~em były powody mniej trywialne. Kundera odbierany 
był ,Jako ktoś, kto mówi także o naszych problemach, mówi nie
jako w naszym imieniu - i potrafi nadać tej problematyc wymiar 
uniwer ·al ny" - jak zauważył Jerzy Ulg. Moim zdaniem jeszcze istot
niejsze źródło sukcesu znajdowało się w Kundery spojrzeniu na 
relacje między indywidualną egzystencją a polityką. 

Powieści Kundery stawiają pytania. a był to czas jedynie słu
sznych odpowiedzi, powieści Kundery bronią indywidualnej wol
ności, a był to czas działań zbiorowych. Ten wymiar twórczości 
autora „Nieznośnej lekkości bytu" spowodowal ataki na niego, 
spośród których najbardzi j znamiennym jest wystąpienie Ryszarda 
LcO"utki, który pod psudonimem 1arek Leski ogłosił w . .f\rce'' (nr 
11 /85) szkic ,,Anty-Kundera" zarzucając pisarzowi, że jest za mało 
kon erwatywny (w ideowym sensie teO"o słowa). że jego postawa 
moralna i filozoficzna prowadzi do nihilizmu. a jego antykomu
nizm jest nadto lewicowy. Więk ·zości czytelników to jednak nie 
przeszkadzało. Dzięki Kunderze zm~dowali .,niszę ekologiczm1" 
dla swej indywidualności, a nawet. .. 

Klara Welt w post scriptum do esf'ju „Sze ·naście taktów nie
skończoności'. („Kultura i ezalcżna " nr 16. 1986) umieściła inte
resujące - a z dzisiejszej perspektywy nieco zabawne - świadectwo 
ówcześn ie dominującrgo sposobu czytan ia Kundery: 

„Kundera uczy, że nad naszymi ocenami wy<larzcr'i zbioro
wych nieuchronnie ciąży .,fatalne niedoświadczenie„. W rzeczy 
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Mi I a n Kundera „ 

K U B U S I J ~~<i.11 P A N 
.Jacques et son Mallre" w pr-ekładzie AlttlP.ejn hgodzbl:słcii!gf> 

Kubuś 

Jerzy Dziedzic 
Pan Kubusia 

Grzegorz Sikora 
Justyna 

Barbara Guzińska 
Ag~ta 

Magdal~na Nieć 

reżyseria Janusz Klimsza 
scenografia i kostiumy Anna i Tadeusz Smoliccy 

muzyka Zbigniew Siwek 
plastyka ruchu Jerzy Batycki 

asystent reżysera Jerzy Dziedzic 

inspicjent Renata Sladeczek 

• Premiera 8 września 1995 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 
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samej, musimy przyznać, iż nie 
wiemy, czy sierpnjowa rewolucja 
przyniesie z czasem Polsce cięż
ko rodzone owoce wolności, czy 
tylko ucukruje się w legendę . 

Jedno jest pewne: owe szes
naście miesięcy „Solidarno
ści" było odkryciem zdu
miewającej powieściowości 

życia. ( ... )Powieściowość 
życia oznacza "maksi
mum różnorodności na 
minimum przestrzeni", 
niesamowite zgęszcze
nie akcji, przemieszanie 
symboliki i języków. 

\ Polska posierpniowa 
· odkryła siebie w płura

lizmi ·semantyki poli-
tycznej, której rozgada

ne święto trwało ponad 
rok. Pozostawiło wymowne 

Projekt kostiunw Agaty. 
Rys. Anna Smolicka . 

ślady na murach - kamien
nych stronicach politycznej powieści . Okolice kościołów prz ·mówiły 
„mową kwiatów". Ściany domów pokrywały i po dziś dziel'\ po
krywają istne - mówiąc za Kunderą - .,ekspozycje podw~jne'.': 
hasła zamalowywane i przemalowywane. ( .. Przemiana lekkiego 
w ciężkjc" : napis „Solidarność" zamalowany, na nim nagryzmo
lone hasło „socjalizm"; „Przemiana ciężkiego w lekkie": zamalo
wane hasło „Solidarność", na nim krotochwilne krasnoludki.) Po
wieściowość życia oznacza polifoniczną „różnorodność". Powie
ściowość oznacza zarazem zainteresowanie dla .. małych" wymia
rów św iata - to znamienne, że za „Sol idarności" nastąpiła eksplo
zja tak dotąd niecenzuralnego tematu. jak „mn iejszości narodo
we". Poprzez odkrycie istotnej wartości życia .,różnorodnego" czyli 
„małego" nastąpiła identyfikacja z prawdziwą ekologią Europy. 
przeciwstawną porządkom „wielkim". („.) Pigknit' lapidarne („.) 

pogrudniowe hasło „małe jest piękne" pogrudniowe hasło ulicz
ne: „11.i jest Polska!" niewątpliwie konotowało sens następujący: 
tu jest mała Europa; przynależymy do ·ywilizacji .,malej" czyli 
„nierosyjskiej" i dlatego „kpimy" sobie z niewzruszonej „powagi" 
geopolitycznych wyro_ków. Symboliczna ta „kpina" towarzyszyła 
zresztą podnjosłemu aktowi inauguracji .,Solidarności" - uciele
śniona w wielkim długopisie Wałęsy podpisującego Porozumienie. 
Ironiczny ten gest znaczył: znalazłem się oto w świecie oficjalnych 
olbrzymów, toteż mój długopis musi być na ich miarę. Wobec cięż
kiej estetyki oficjalizmu - Wałęsa to przemyślny Guliwer w krainie 
politycznej Brobingnagii." 

Widoczne w tym cytacie poczucie pewnej groteskowości nie 
było tylko udziałem autorki. Połowa łat osiemdziesiątych to czas 
pierwszych wystąpień najlepszego „teatru" tamtej epoki - wro
cławskiej „Pomarańczowej Alternatywy". Okazuje się, że powie
ści Kundery mógły służyć nawet jako swoisty „słownik", pomocny 
w inetrpretacji tego, co było wówczas naszym udziałem. 

Innym aspektem popularności Kundery był jego udział w to
czących się wówczas dyskusjach intelektualistów wokół tradycji 
Europy Środkowej. Jego esej „Zachód porwany czyli tragedja 
Europy Środkowej" opublikowany pierwotnie w prestiżowym 
„The New York Review of Books" (1984) wywołał falę polemik i 
debat przyczyniając się do ukształtowania swoistego mitu ,,Euro
py Środka", który oprócz wielu interesujących tekstów przyniósł 
w efekcie polityczną inicjatywę „Pentagonałe" czy - przykład z 
naszego podwórka - polsko-czesko-słowacki festiwal teatralny „Na 
granicy" w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, a dzisiaj, wobec siły 
separatyzmów i uprzedzeń , wobec tragedii narodów bałkańskich, 
stracił swoją elektryzującą atrakcyjność . Najbardziej zwięzłą defi
njcję swojego rozumienia Europy Środkowej umieącił Kundera w 
„Sześćdziesięciu trzech słowach": 

„EUROPA ŚRODKOWA. XVIl wiek: przemożna siła baroku 
narzuca pewną kulturową jedność temu wielonarodowemu, z po
czątku policentrycznemu obszarowi o ruchomych i nieokreślonych 
granicach. Przedłużony cień barokowego katolicyzmu sięga XVIII 
wieku: żadnego tu Woltera, żadnego Fieldinga. Wruerarchii sztuk 
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pierwsze miejsce zaJmUJe 
muzyka. Począwszy od Ha
ydna (i aż po Schi:inberga i 
Bartóka) tutaj znajduje się 
środek ciężkości muzyki eu
ropejskiej. XIX wiek: kilku 
wielkich muzyków, lecz 
żadnego Flauberta; duch 
biedermaierowski: zasłona 
idylli narzucona na rzeczy
wistość. W XX wieku bunt. 
Najtęższe umysły (Freud, 
powieściopisarze) nadają 

wartość temu, co przez stu
lecia pozostawało niedoce
niane czy nieznane: demi-
styfikatorskiej. racjonalnej 
przenikliwości; poczuciu 
rzeczyw i stości , powieśc i . 

Projekt kostiumu Justysi. 
Rys. Anna Smolicka 

Ten bunt sytuuje s ię dokładnie po przeciwnej stronie rewolty 
modernizmu francuskiego: antyracjonalistycznego, antyrealistp.:z
nego, lirycznego (spowoduje to wiele nieporozumieri). Plejada 
wielkich powieściopisarzy europejskich: Kafka, Hasek, Musil, 
Broch, Gombrowicz; ich niechęć do romantyzmu; ich rniłoś~ po
wieści przedbalzakowskiej i ducha łibertyrhkiego ( ... ), nieufność 
wobec Historii i up~jcnia przyszłością; modernizm pozbawiony 
zhrdzeń awangardy. Upadek Cesarstwa, a po roku 194:5 zepchnię
cie Austrii na kulturowe pobocze oraz polityczne nieistnienie po
zostałych państw czynią z Europy środkowej zwierciadlo odbija
jące możliwy los przyszłej Europy; czynią z niej laboratorium 
zmierzchu." 

Dzisiaj Kundera przestał być modny. Ale czy nie warto go czy
tać? Wystawiając „Kubusia i jego Pana" mamy nadziej ę, że war
to nie tylko czytać, ale i oglądać na scenic. 

Nota o reżyserze 

Janusz Klimsza urodził się w 1961 r. 
we Frydku-Mfstku. Studiował aktorstwo 
i reżyserię w Akademii Teatralnej w Pra -
dze. Practtie w Scenie Polskiej teatrn w Cze
skim Cieszynie, stale współpracuje z cze
skocieszyńskim Teatrem Lalek „Bajka". 
Współpracował z teatrami w Ostrawie. 
Wśród swoich realizacji wymienia przygo
towane w amatorskim Teatrze im. mjra 
Szamuza inscenizacje „Lekarza wiejskiego" 
wg Franza Kafki i „Komety" wg Brunona 
Schulza oraz wystawiane przez Scenę 
Polską adaptacje: „Przednówek" wg Pawia 
Kubisza, „Tristan i Izolda" wg Josepha 
Bediera, „Czarna Julka" wg Gustawa Mor
cinka, „O jakśłicno familija" Jędrzeja Wow
ry. W 1995 roku otrzymał indywidualną na
grodę na festiwalu „Na granicy". 



Teatr Polski Bielsko-Biała 
ul. 1 Maja 1, tel. 284-51, 52 
Rezerwacja biletów tel. 28-+-53 
Kasa biletowa czynna w dni powszednie oprócz poniedziałków w godz. 12.00-
18.00 oraz na godzinę przed każdym spektaklem. Tel. 284-51, 52 

Dyrektor NaC'lelny i ArtystyC'lny Marek Gaj 

Zastępca Dyrektora Sabina Mw·as 
Asystent dyrektora ... ...... ........... ............... Maria Schejbal 
Organizacja widowni „ „ „ „ „ „ „.„ „ „. „ „. „. Grażyna Cholewka 

Beata Król 

Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „. Andrzej Żeromski 
Kierownik oświetlenia „ „ „ „„„ .„„ „ .„ „„„ „ Jerzy Kocoń 
Akustyk ... ..... .. ......... ............ ........... ... ...... Przemysław Pestyk 

Garderobiane ..... ... .. ....................... ......... Czesława Gluza 
Halina Bargiel 

Rekwizytor .................. ..... ....................... Andrzej Gilowski 

Kierownik prac. perukarskiej 
i charakteryzacji „„„„„„„„ .. . „„„ „ „„„„„. Ryszard Paluch 
Prac. stolarska „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ . Czesław ł....aciak 

Prac. malarsko-butaforska „ „.„ .„„„„. „ „ . Jerzy Golenia 
Prac. ślusarska .„ „ „„„ „„. „ „„ .• . „ „ „„.„ „ „ Rudolf Bizor1 

Prac. tapicerska „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ Roman Byrdy 

Prac. krawiecka 
damska „ .. „ „. „. „ „ „ „.„.„ Małgorzata Sowińska 

Anna Wajda 
męska „„„.„„„„„.„„„„„ Józef Wadowski 

Zbigniew Kajzer 

Program opracował i zredagował Janusz Lcgor1, kierownik literacki 
druk: UNIGRAF 



Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 


