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RODOLF SlRERA: 
FASCYNACJA PISANIEM DLA SCENY 

Rodolf Sirera - dramaturg, reżyser, krytyk. Urodził się 

i mieszka w Walencji. W latach 1967-76 działał w teatrach 
niezależnych, ale zawodowo związał się z teatrem dopiero po 
ukończeniu studiów na Wydziale Historii Uniwersytetu w Walencji. 
Jego zawodowe sukcesy, oprócz realizacji scenicznych i publikacji 
sztuk, oraz licznych nagród, określają kolejne, wysokie stanowiska w 
urzędach zajmujących się administracją i organizacją życia teatralnego 
w Walencji, mieście i prowincji, oraz dyrekcja głównej sceny tego 
regionu tj . Teatro Principal. Jako dramaturg ma w swoim dorobku 
blisko trzydzieści utworów. Pisze wyłącznie w języku katalońskim . W 
połowie lat siedemdziesiątych zaczyna być znany poza Walencją 
i Barceloną, czyli poza obszarem języka katolońskiego , dzięki takim 
sztukom jak: La Pau (retorna a Atenes) - swobodna wersja Pokoju 
Arystofanesa, Homentage a Florenti Montfort - parodia literatury 
i teatru konserwatywnego w Walencji, Plany en la mort d' Enric 
Ribera - "simfonia biografica", napisana jako partytura muzyczna, 
jeden z najczęściej nagradzanych utworów Sirery. 

Rodolf Sirera często współpracuje ze swoim bratem Josepem 
Luisem Sirerą , również reżyserem i dramaturgiem. U progu okresu 
przejściowego (1975-1977) napisali razem trylogię, która pokazuje 
walkę burżuazji Walencji z kolejnymi reżimami hiszpańskimi, między 
powstaniem w roku 1868 a proklamowaniem I Republiki, aż do roku 
1902 (El brunzir de !es abelles); funkcjonowanie systemu politycz-



nego, który stworzyła ta rewolucja (El cólera dels deus) i konsek
wencje tego systemu (El capvespre del trópic). Postacią łączącą trzy 
części dzieła jest robotnik Joaquim Carbonell, który najpierw staje się 
wrogiem, a potem ofiarą rewolucyjnej burżuazji Walencji. W swojej 
trylogii widzi Sirera odmianę dramatu historycznego, choć oczywiste 
aluzje do niedawnej przeszłości i do współczesności pozwalałyby 
widzieć w niej propozycję teatru politycznego. W ostatnich latach 
frankizmu i w okresie przejściowym wiele zespołów uciekało się do 
takiej właśnie formy teatru politycznego. Sięgano do historii, by 
mówić o teraźniejszości . Trylogia braci Sirerów zyskała po opub
likowaniu wiele nagród. Pierwsza część otrzymała nagrodę Serra d 'Or 
w roku 1977, druga część - nagrodę im. Carlosa Arnichesa w roku 
1976, trzecia - nagrodę miasta Alcoi w roku 1977 i nagrodę krytyki 
miasta Walencji w roku 1981. Publikację trylogi uważa Rodolf Sirera 
za istotne wydarzenie w swojej karierze dramatopisarskiej. Autorom 
piszącym w języku katalońskim nie było łatwo wcześniej znaleźć 
wydawców. Śmierć Franco i zmiany polityczne zachodzące w 
Hiszpanii od tego momentu, miały pozytywny wpływ na sytuację pisa
rzy i twórców poszczególnych prowincji , pozbawionych przez 
frankizm autonomi i prawa do publicznego używania narodowego 
języka. Odzyskanie autonomii przez Walencję zrewolucjonizowało, 
podobnie jak to się stało w Kraju Basków, Katalonii, Galicji, jej życie 
polityczno-społeczne i kulturalne. 

Wkrótce po premierze El brunzir de Les abelles, Sirera wziął 
udział w eksperymencie zespołu El Rogle, który na zasadach twór
czości zbiorowej stworzył Memoria generał d' activitats ( 1978), wido
wisko na temat teatru i ludzi teatru, czasu i przestrzeni w teatrze. 
Proces powstawania sztuki miał charakter "terapii grupowej". Po tym 
eksperymencie doszło do rozpadu zespołu. Sirera, jako autor, odczuł 
to jak utratę warsztatu pracy. W okresie następnych trzech lat 
poświęcił się jednak intensywnie pisaniu i tak powstały Arna u ( 1977), 
L' assassinat del Doctor Moraleda (1978), El vari del teatre* - czyli 
Trucizna teatru (1978), Bloody Mary Show (1981), itd. 

Trucizna teatru miała premierę w roku 1978, jako spektakl 
telewizyjny grany w języku katalońskim. Wyreżyserowała go Marce 
Vilaret. Później zainteresował się sztuką zespół La Caratula z Elche. 
Dopiero w 1983 roku można było ją zobaczyć na deskach oficjalnego 
teatru. Wystawił ją Teatr Maria Guerrero w Madrycie, czyli scena na
rodowa. Truciznę teatru przełożył z katalońskiego na język kastylijski 
dramaturg Jose Maria Rodrigez Mendez, a wyreżyserował Emilio 
Hernandez. Jednego z dwu bohaterów grał w tym przedstawieniu 
jeden z największych hiszpańskich aktorów powojennego teatru, Jose 

Maria Rodero. Realizacja sztuki Sirery, takjak w poprzednim sezonie 
dramatu Ferroina Cabala, a wcześniej, w latach 1979-1980 utworów 
Alberta Mirallesa, Jesusa Camposa, Jerónima Lopeza Mozo, Miguela 
Romero Esteo, Josepa M.Beneta i lorneta z pokolenia Nowego Teatru, 
była częścią programu Centro Nacional Dramatico, który miał 

doprowadzić do przybliżenia, w przypadku tych ostatnich autorów, 
nieznanego publiczności teatralnego "undergroundu"; w przypadku 
zaś pierwszych - pokazania twórczości, która nie miała szans 
znalezienia się w repertuarze scen komercyjnych. 

Wystawienie Trucizny teatru, jakkolwiek odbiegające w 
zakończeniu od oryginału, przysporzyło autorowi wielu pozytywnych 
recenzji. Problematyka utworu przyciągała widzów. Sirera streszczają 
w programie do madryckiego przedstawienia następująco: "Trucizna 
teatru napisana początkowo jako dialog "oświeceniowy" - nie przy
padkiem została usytuowana jako tekst literacki w latach poprzedzają

cych bezpośrednio Wielką Rewolucję Francuską - prędko bowiem za 
sprawą dwóch postaci przestaje być czystą spekulacją intelektualną 
i przekształca się w prawdziwą grę między osobami dramatu". A dalej 
wyjaśnia: "Pojęcia fikcji i rzeczywistości, którymi posługują się 

Markiz i Gabriel, już kilka minut po rozpoczęciu sztuki okazują się 
być nie do pogodzenia, a w miarę jej rozwoju są kilkakrotnie kwestio
nowane jako instrumenty poznawcze, jako metody wyznaczania 
rzeczywistości obiektywnej - jeżeli rzeczywistość obiektywna w ogóle 
istnieje. W końcu neguje się całkowicie możliwość zrozumienia tej 
rzeczywistości , a zatem i możliwość powtarzalności metod, wszy
stkich i każdej z osobna, zastosowanych do jej analizy . Nigdy nie 
dowiemy się, czy eksperyment się powiódł, a nawet czy kiedykolwiek 
został przeprowadzony. Każde dzieło teatralne to fikcja, nawet rola 
widza może być zakwestionowana, ale kiedy tematem owej fikcji jest 
Fikcja sama w sobie, nie przystoi nam udawanie, że podwójne 
przeczenie oznacza twierdzenie, tak jak w scholastycznym sylogiźmie". 

Powodzenie Trucizny teatru pozwoliło jej autorowi "odzyskać 
chęć do pisania", utraconą wraz z nasilającym się kryzysem teatru końca 
lat siedemdziesiątych. "W chwili obecnej - powiedział Sirera na konfe
rencji zorganizowanej w roku 1984 przez ośrodek Nuevas Tendencias 
Escenicas na temat "zapisu" teatralnego i "pisania dla sceny" - to co ma 
znaczenie, to poczuć na nowo fascynację pisaniem, z tą samą lub 
większą siłą jak w przeszłości". 

Urszula Aszyk 

Wszystkie cytowane frngmenty podaję w przekładzie własnym, z wyjątkiem wypowiedzi Rodolfa Sircry 
opublikowanej w madryckim programie teatrnlnym, którą przytaczam w przekładzie Marcelego Minca. 
rz programu do "Trucizny teatru" - Teatr Polski, Warszawa 1993r./ 



W każdym niebezpieczeństwie jest wiele różnych 
sposobów na to, żeby się śmierci wymigać, jeżeli ktoś ma 
odwagę wszystko jedno co robić i mówić. Więc nie to jest 
rzecz trudna, obywatele: uniknąć śmierci - znaczniej trud
niej - zbrodni. Bo zbrodnia biegnie prędzej niż śmierć. Tak 
też i teraz; ja tam powoli chodzę, zwyczajnie jak to starzec, 
toteż mnie to powolniejsze zgoniło; a moi oskarżyciele to 
figury nie lada i ostre, więc ich to, co szybsze: zbrodnia. 
I teraz ja odchodzę, w oczach waszych winien kary śmierci; 
onł w oczach prawdy winni zbrodni i krzywdy. I ja się 
doczekam kary i oni. A to może właśnie i tak się było 
powinno stać; ja też myślę , że to właśnie w sam raz tak, jak 
jest. 

A teraz pragnąłbym wam coś przepowiedzieć, wy, 
którzyście mnie skazali . Jestem przecież u tego kresu, przy 
którym ludzie najwięcej wieszczyć zwykli: kiedy mają 
umrzeć. 

Przepowiadam wam więc, obywatele, którzyście 
mnie zabili, że przyjdzie na was kara zaraz po mojej śmier
ci, znacznie cięższa, na Zeusa, niż ta, którą mnie zabijacie. 
Bo wyście to dziś popełnili myśląc, że się pozbędziecie 
ciągłego rachunku sumieniaAw życiu; tymczasem wypad
nie wam coś całkiem przeciwnego. Powiadam wam. 
Więcej się znajdzie takich, którzy was oskarżać będą; ci, 
których ja teraz byłem natchnieniem, a wyście tego nie 
widzieli. Będą tym przykrzejsi, im są młodsi: toteż was 
będą znacznie więcej oburzali. 

Jeżeli sądzicie, że zabijając ludzi powstrzymacie 
kogoś od tego, żeby was nie ganił i nie łajał, że nie żyjecie 
jak się należy , to nie widzicie rzeczy jak należy. Bo pozby
wać się tego w taki sposób, jak wy, to ani podobna, ani to 
pięknie; najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich, ale 
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samemu nad sobą pracować, żeby być możliwie jak najlep
szym. Tyle słów wieszczby na pożegnanie z tymi, którzy 
mnie skazali. 

z tymi zaś, którzy głosowali za mną, chętnie bym 
porozmawiał o tym, co się tu stało, podczas gdy władza 
jeszcze zajęta i nie odchodzę tam, dokąd poszedłszy 

umrzeć mi potrzeba. Więc poczekajcie ze mną tę chwilę/.„/ . 

Ja wam powiem: zdaje się, że ta przygoda jest 
właśnie czymś dobrym dla mnie; niepodobna, żebyśmy 
słuszność mieli my, którzy przypuszczamy, że śmierć jest 
czymś złym . Mam na to wielkie świadectwo. Bo nie może 
być, żeby mi się nie sprzeciwiał mój zwyczajny znak, gdy
bym nie był miał zrobić czegoś dobrego. 

A zastanówmy się i nad tym, jak wielka jest 
nadzieja, że to coś dobrego. Otóż jednym z dwóch jest 
śmierć. Bo albo tam niejako nic nie ma i człowiek po 
śmierci nawet wrażeń żadnych nie odbiera od niczego, 
albo jest to, jak mówią, przeobrażenie jakieś i przepro
wadzka duszy stąd na inne miejsce/.„/. 

Więc i wy, sędziowie, powinniście z pogodą 
i nadzieją myśleć o śmierci, a tylko tę jedną prawdę mieć 
na oku, że do człowieka dobrego nie ma przystępu żadne 
zło ani za życia, ani po śmierci, a bogowie nie spuszczają 
z oka jego sprawy/„./. 

O jedno tylko ich proszę: synów moich, kiedy 
dorosną, karzcie, obywatele, dręcząc ich tak samo, jak ja 
was dręczyłem, jeśli zobaczycie, że o pieniądze czy o 
cokolwiek innego więcej dbają niż o dzielność i jeśliby 
mieli pozory jakiejś wartości, nie będąc niczym naprawdę, 
poniewierajcie ich tak samo, jak ja was, że nie dbają o to, 
co trzeba i myślą, że czymś są, chociaż nic nie są warci. 
Jeżeli to zrobicie, spotka mnie sprawiedliwość z waszej 
strony; i mnie, i moich synów. 



Ale oto już i czas odejść; mnie na śmierć, wam do 
życia. Kto z nas idzie do tego, co lepsze, tego nie wie jasno 

nikt - chyba tylko Bóg. 

Platon - Obrona Sokratesa /fragmenty/ 
w przekładzie Władysława Witwickiego 

W drugim głosowaniu osiemdziesięciu sędziów przeszło na 
stronę Meletosa; zaczem padło za karą śmierci głosów aż 360, a zaled
wie 140 przeciw niej. Dumnymi słowy swej drugiej mowy dowiódł 
Sokrates najlepiej, że nie uznawał bóstwa, które uznawało pmistwo: 
bóstwa Demosu, a wprowadzał inne duchy nowe, bo takiej obrony 
niesłychanej, jak jego nie pamiętano w Atenach. Tak nie traktował 
dotąd nikt Heliastów. 

Prawdziwi prorocy nie ograniczają się do 
potępiania świata, ale dają zawsze znaki 
nadziei. 

Arbuckle 

33. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do preto
rium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: 
Czy ty jesteś królem żydowskim? 
34. Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od 
siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? 
35. Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród 
twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś 

uczynił? 

36. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie 
jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było 
z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie 
został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo 
moje nie jest stąd. 
37. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc 
jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, 
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 

prawdzie. Każdy kto jest z prawdy, słycha 

mojego głosu. 
38. Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest prawda? 
Powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów 
i rzekł do nich: Ja nie znajduję w Nim żadnej 
wmy. 
39. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwal
niam wam jednego. Czy zatem chcecie, abym 
wam uwolnił króla żydowskiego? 
40. Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz 
Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem. 

Biblia; Ewangelia św . Jana 18 



Co to jest PRAWDA? 
To podstawowe pytanie naszych czasów (nie tylko 
naszych) z chwilą przekroczenia progu 
budynku teatralnego 
zostaje jakby podwójnie ważne 

dlatego, że dalej jesteśmy tymi samymi 
ludżmi 

a równocześnie na czas przedstawienia 
w swej wyobrażni kimś innym. 

Istnieje pokusa, aby na TEN CZAS NASZEJ 
OBECNOŚCI w teatrze to pytanie o PRAWDĘ 

uchylić. 

Nie ukrywam, że ta pokusa jest wielka. 

Co to jest PRAWDA? 
Ten rozpaczliwy albo karykaturalny GEST umycia 
rąk, (bo w tym samym czasie umycie nóg co 

innego znaczy) 
przywołuje jakiś czas historyczny a zarazem 
TAMTEN CZAS przekracza. 
W takim kontekście PRAWDA objawia nam się 
"siłą swej prawdy". 

Dużo wcześniej w CZASIE HISTORYCZNYM 
miał miejsce inny wypadek "ŚMIERCI , która daje życie". 
W POGAŃSKIEJ GRECJJ, 
w PARLAMENTARNYM - DEMOKRATYCZNYM mieście 
360 obywateli wydaje wyrok śmierci 
na jednego ze swoich współobywateli 
tylko za to i AŻ za to , że ośmielił się 
wierzyć w inny PORZĄDEK i miał odwagę 
o TYM MÓWIĆ. 
Dziś znam poetów którzy modlą się do Sokratesa; 

Coś ty Atenom zrohił, Sokratesie 
Że ci ze złota statuę lud niesie, 
Otruwszy pierwej? ... 

Co to jest PRAWDA TEATRU. 
Historia teatru (i nie tylko) dowodzi, że 
ŻYJĄ CI CO PIJĄ TRUCIZNĘ - ŻE ABY ŻYCIE 
ZYSKAĆ TRZEBA JE STRACIĆ. 
Nie ukrywam, że wchodząc do teatru 
nie zawsze chcę stawiać sobie TEGO 
RODZAJU PYTANIA. 

Marek Pasieczny 

33-101 Tarnów 
ul. Dobrzańskiego 19, ul. Ludowa 24 
tel./fax /014/ 34 07 05 , tel. /014/ 33 03 31 
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Tarnowski Teatr im.L.Solskiego 
ul.Mickiewicza 4 
33-100 Tarnów 

Dział Marketingu i Obsługi Widzów 
czynny od 8 do 15 

tel 22-14-77, 22-12-51 /52 
kasa: od 9 do 13 /oprócz poniedziałków/ 
oraz na dwie godziny przed spektaklem 

wvDAwN1crwo-DRuK: ASteriAS 
ul.Zgłob icka 69 

33- 11 3 Zg łobice tel. (0- 14) 74-33-39 
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Rodolf Sirera 

TRUCIZNA TEATRU 
(EI veneno del teatro) 

Dialog między arystokratą i komediantem 

Przekład - MARCELI MINC 

Obsada: 
Gabriel de Beaumont, - ANDRZEJ RAUSZ 
komediant - JERZY MIEDZIŃSKI 

Markiz - MAREK KĘPIŃSKI 

- MIROSŁAW BIELIŃSKI 

Reżyseria 

MAREK PASIECZNY 
Scenografia 

JAGNA JANICKA 
Muzyka 

JACEK GAŁUSZKA OP 
" Ruch sceniczny 

KRZYSZTOFJĘDRYSEK 

Asystent reżyse1a 
MAREK KĘPINSKI 

Inspicjent, sufler 
BARBARA CHMIELEWSKA 

Światło 
WIESŁAW HABEL 

Dźwięk 

JERZY MILEWSKI 

Premiera - styczeń 1995 
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W repertuarze: 

duża scena 
Adam Mickiewicz 

DZIADY części II i IV 
Jan Drda 

IGRASZKI Z DIABŁEM 
Andrzej Stalony-Dobrzański 

POWTÓRKA Z CZERWONEGO KAPTURKA 
Maciej Staropolski 

PINOKIO 
mała scena 

Barbara Terebus 
DZIECKO MOJE, MÓW ... 

Athol Fugard 
DROGA DO MEKKI 

W przygotowaniu: 

Ray Cooney 

MAYDAY (duża scena) 

TACY BYLIŚMY (duża scena) 
Piosenki lat SO-tych 

Reżyser MAREK PASIECZNY 
Konsultant programowy MARIA SKWIRUT 
Korepetytor muzyczny/pedagog ELŻBIETA KUZEMKO-RAUSZ 
Główny księgowy ELŻBIETA POPADIAK 
Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów MARIUSZ SURMAN 
Kierownik techniczny JERZY PRZYSTUPA 
Kierownik administracyjny EW A ROSA 
Kierownik pracowni krawieckiej MARIA KAŃDUŁA 
Pracownia plastyczna BO GUSŁA W BILIK, ANDRZEJ KRZYCZMONIK 
Pracownia stolarska JÓZEF KIEŁBASA, EUGENIUSZ WROŃSKI 
Garderobiane ZOFIA CZAJA, MAŁGORZATA OKOŃ 
Fryzjerka URSZULA WANTUCH 
Rekwizytor STANISŁAW KĘPOWICZ 
Brygadier sceny RYSZARD POCIECHA 


