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Krzysztof Kopka 

„Dan Kichot Uleczany" 
wg Miguela de Cervantesa 

Rezyseria 

{Aicek -Qłomb 
Scenografia 

..Aalgorzata q/u/anda 
Muzyka 

7/Ja/demar l'Rychły 
Gra 

Zwartet {forgi 
oraz 

.lałgorzata tM-bańska - skrzypce 
.Aarzena ~piel-&tuka - kontrabas 

Choreografia 

Lech 7Uołczyk 
Współpraca 

.Aarian ffeńcza 
Asystent Reżysera 

X-zysztof ~pka 

.Qrają: 

Don Kichot, Rycerz Lwów 

olndrzej ~ubski 
Sanczo Pansa, jego giermek 

~ze1nek ~uszcz 
Książę Pan, władca Baratarii 

{hnusz €liabior 
Księżna Pani, jego żona 

{faanna .Qonschorek 
Altisidora, dwórka Księżnej 

~tarzyna IZAvorak 
Bakałarz, medyk i badacz 

..Aarek Jitarski 
Donna Rodriguez 

o/nita tp,ddębniak 
Mistrz Pedro, wędrowny aktor 

t;7ó1nasz Jobczak 
Marszałek Dworu Księcia 

t7lariusz q/ronowicki 
Maria, jego córka 

~tarzyna ~ź1nierczak 
Lokaje: 

(7ómasz~t, 

./Ka,łgorzata t76-bańska 

./Ka,ciej /Kydlak, 
./Ka,rzena :xi.piel-Jituka 

~rnest l"/rosko 

inspicjent i sufler 

vMiriusz Jikorski 
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OC co chorował Don Kichot? 

1. 
@ieje przemyślnego hidalga Don 

Kichota z Manczy. 
Jedna z ncljgłośniejszych powieści 

świata. I - zapewne - jedna z najrza
dziej czytanych. Tak szczerze, z ręką na 
sercu: ilu z nas przebrnęło przez te blis
ko dwa tysiące stron maszynopisu? Ilu, 
wraz z rycerzem i jego giermkiem, odby
ło całą podróż przez bezdroża Manczy? 

Przygody Kichota zna się nclj
częściej ze słyszenia lub ze spreparo
wanych z myślą o młodzieży skrótach. 
Jakby z drugiej ręki. 

Wie się więc, że był to niezły wa
riat, który między innymi wa/czyt z wia
trakami biorąc je za olbrzymy. Nie wie 
się natomiast, że w ówczesnej Hiszpanii 
wiatraki były absolutną nowością. 
Cudem techniki! W Manczy, gdzie 
doszło do słynnego starcia, pierwszy 
wiatrak został wzniesiony w 1575 roku. 
Na chwilę przed rozpoczęciem podróży 
przez Rycerza Smętnego Oblicza. 

W powieści {tej pełnej, dla doro
słych} Cervantes opisuje zresztą drobia
zgowo sytuację poprzedzającą pojedy
nek. Jest wczesny ranek. Promienie 
słońca ''padając z ukosa" nie rozpędzi
ły jeszcze mgieł nad łąkami. Don Kichot 
i Sanczo Pansa mclją za sobą. 



emocje związane z potajemnym wykra
daniem się ze swych domów i całonoc
ną wyczerpującąjazdę - ''puściwszy się 

w cwał, jechali i jechali bez opamięta
nia". I oto ich zmęczonym oczom uka
zują się ogromne, majaczące wśród 

mgieł kształty„. 

Czy nigdy, nikomu z Państwa nie 
przytrafiło się wziąć - nocą, w parku, 
podczas spaceru z psem - krzaku za 
czającego się złoczyńcę? No, właśnie. 
Mnie też. A przecież my - Państwo i ja 
- mamy się za ludzi rozsądnych. 

Jeśli uważnie przeczytamy Cervan
tesa zobaczymy, że znakomita więk
szość przygód naszego hidalga jest 
bardzo podobna do tej najsłynniejszej -
z wiatrakami. Stado owiec wzbija na 
pylnych drogach Manczy taki tuman 
kurzu, jak oddział wojska. Mosiężna 

miska golibrody założona na głowę dla 
ochrony przed słońcem lśni w jego 
promieniach, jak czyste złoto. A więc 
jest to niechybnie legendarny hełm 

czarownika Mambrina! Kto bowiem 
jeździ po świecie z fryzjerską miską na 
głowie? 

I tak dalej. I tym podobnie. 
Oczywiście u Don Kichota zwraca uwa
gę maniackie odnoszenie wszystkiego, 
co go spotyka do świata ukochanych 
romansów rycerskich. Naiwna łatwo

wierność, z jaką wierzy w istnienie, 
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poza zasłoną, którą rozposc1erają 

przed naszymi oczyma złośliwi czarow
nicy, świata prawdziwego. Tego, gdzie 
toczy się odwieczna, kosmiczna batalia 
Dobra i Zła. 

Ale czy to naiwność i łatwowier
ność ? A może - wybór? 

W pewnym momencie Don Kichot 
mówi: "Usiłuję jedynie wykazać światu 
błąd, w jakim tkwi nie przywracając 
tych szczęśliwych czasów, kiedy to 
tryumfował zakon błędnego rycerstwa. 
Czy nie jest bowiem godzien nasz wiek 
spodlony radować się takim dobrem, 
jakiego zażywały wieki, kiedy to błędni 
rycerze podejmowali i na barki swe 
brali ochronę królestw i obronę 

dziewic, pomoc dla sierot, karanie 
pysznych i nagradzanie pokornych?" 

Więc może była to świadoma decyzja 
życia w świecie, którego sens rozumie 
się i akceptuje, nie zaś w tym zastanym, 
narzucającym reguły postępowania, 

których prawomocności nie chcemy 
uznać? Decyzja by żyć w świecie 

Amadisa z Galii, Tristana, Orlanda 
Szalonego. 



2. 
"f7o' widok godny eposu o Ama

disie!"- woła Berna/ Diaz del Castil/o, 
w chwili gdy z górskiej przełęczy patrzy 
po raz pierwszy na stolicę państwa 

Azteków. 
Tenotchit/an zbudowany został na 

środku wielkiego jeziora. Po jego wo
dach żeglują pływające wyspy niosące 
domy o licznych ukwieconych tarasach. 
Monumentalne piramidy świątyń, bia
łe ściany budynków mieszkalnych, 
przepych podzwrotnikowej roślinności. 
I skala tego wszystkiego. Tenotchitlan 
liczył sobie wówczas milion mieszkań
ców. Garstka żołnierzy Corteza widzi 
na placach i ulicach stolicy Montezumy 
nieprzeliczone mrowie Indian. Hiszpa
nie przybyli, aby uczynić z nich niewol
ników. 

Diaz jest wstrząśnięty, zachwyco
ny, przerażony. Zgrozę budzą cuchnące 
świeżo pnelaną ludzką krwią ołtarze 
azteckich Lfwiątyń, kapłani w długich 
czarnych szatach, ich zlepione krwią, 

nigdy nie strzyżone włosy. I te ich 
bóstwa! Współczesny pisarz meksykań
ski, Carlos Fuentes tak o nich pisze: 
''Aztecki panteon odsyła nas na powrót 
do chaosu, strachu oraz mocy silniej
szych od człowieka stojącego u począt
ków czasu. Główną jego postacią jest 
bogini matka Coatlicue "ta w spódnicy 
z węży". 

Kanciasta, bezgłowa, pozbawiona 
cech antropomorficznych, Coatlicue 
stworzona została na obraz i podo
bieństwo nieznanego. Elementy jej 
przybrania dadzą się określić: to cza
szki, węże, ucięte ręce. Razem składaja 
się jednak na obraz nieznanego. 
Coatlicue... jest doskonałym monoli
tem, absolutną głębią zawartą samą 

w sobie!" 
Nocami Hiszpanie słyszą bębny 

i piszczałki, pieśni i melorecytacje w nie
znanym języku. Może to są zaklęcia? 
Czary? Może ci kanibale - wszyscy 
w obozie Corteza wiedzą, że Aztekowie 
jedzą ludzkie mięso - wzywają na po
moc moce piekielne? Wieśniacy z An
daluzji czują w sercach zimne uczucia 
lęku ... 

Ale rankiem ruszają naprzód 
Cortez nie chce zawrócić z pustymi 
rękami. Zresztą nie tylko o złoto 
chodzi. Gna go przed siebie żądza przy
gód, do których tęsknił przed laty, 
na uniwersytecie w Salamance, gdzie, 
jak pisze biograf "okazał się kiepskim 
studentem, za to gorliwym czytelnikiem 
rycerskich romansów". I dokonuje cu
du. Z 508 żołnierzami podbija azteckie 
imperium, którego ludność, zdaniem his
toryków, liczyła wówczas 25 milionów. 
Więc jeden Hiszpan przeciw pięćdzie
sięciu tysiącom Indian! O takich 
starciach wciąż marzy Don Kichot. 
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3. 
J2oinierz Corteza, Bema/ Diaz del 

Castillo urodził się w roku 1492. 
O istnieniu postaci literackiej, Don 

Kichota, świat dowiedział się w roku 
1605, gdy ukazała się pienvsza część 
jego przygód Przedstawiając nam 
przemyślnego hidalga Cervantes infor
muje, te dobiega on pięćdziesiątki. Tak 
więc Don Kichot urodził się około roku 
1555. W trzydzieści lat po podboju 
Meksyku, dwadzieścia lat po zdobyciu 
przez Pizarra Peru, na pięć lat przed 
tym, jak Lope de Aquirre, zbuntowany 
przeciw królowi Hiszpanii, próbuje 
stworzyć własne królestwo u źródeł 

Amazonki. 
Gdyby Don Kichot nie był postacią 

fikcyjną Bema/ Diaz mógłby być jego 
dziadkiem. Mógłby opowiadać wnuko
wi o swoim długim, pełnym niezwykłych 
przygód życiu. O świecie, w którym 
ponad wszystko ceniono męstwo, upór 
i konsekwencje w dążeniu do urzeczy
wistnienia najbardziej nawet szalonych 
projektów. świecie, który właśnie prze
mijał ustępując miejsca światu rozsąd
nej orpanizacji, racjonalizmu, rodzącej 
się nowoczesnej biurokracji. 

. ~·-, 

s 
' .„„~ . . . 

' 

r „„.: ... 
•l., 

\... 
-~. 

," , . 
• 

4. 
~ to świat, u którego kolebki 

umieszcza się z reguły osobę pana 
Rene Descartesa. Inicjatora poszuki
wań najściślejszej metody zdobywania 
wiedzy pewnej i ścisłej, wiedzy, dzięki 
której "stać się możemy jakby Panami 
i Posiadaczami Przyrody". Co prawda 
wiedza {np. biologiczna), jaką dzięki 
swej metodzie uzyskał sam Kartezjusz, 
niedługo po jego śmierci została zakwes
tionowana jako zbiór dosyć swobod
nych fantazji. Jednak zaproponowany 
przez niego sposób porządkowania 

faktów przyczynił się walnie do pow
stania świata nowożytnego, opętanego 
ideą postępu, skupionego na rozwoju 
techniki i technologii. 

ŚWiata, w którym coraz rzadziej 
musimy mierzyć się z podstawowymi 
żywiołami, w którym bez wątpienia 

żyjemy wygodniej. Czy szczęśliwiej? 
Kartezjusz urodził się w 1596 roku. 

Kiedy Don Kichot wyruszał w swoją 
drugą podróż miał więc 19 lat. Nasz 
hidalgo, mogący być wnukiem żołnie
rza Corteza, mógłby być też dziadkiem 
twórcy "Rozprawy o metodzie". 

Ten kontekst wydał mi się szalenie 
ważny dla myślenia o Rycerzu Smętne
go Oblicza - zawieszonego i dramatycz
nie zagubionego pomiędzy dwoma 
światami. Trochę tak, jak i my dzisiaj. 

Krzysztof Kopka 



Kierownik Techniczny 
Eltbieta Andryszczyk 

Zastępcy Kierownika Technicznego 
Wiktor Krysiak, Ludwik Starzec 

Brygadier Sceny 
Mieczysław Gracz 

Montatyści 

Roman Sterna, Sławomir Bolek 
światło 

Władysław Sajda 
Włodzimierz Kazimierczyk 

Dźwięk 

Olgierd Ciesielski 
Charakteryzacja 

Gertruda Olsr.legier 
Garderobiane 

Janina Ryske, Dorota Bliszczyk 
Pracownia Krawiecka 

Maria Nestorowska, Anna Szarzyńska 
Plastycy 

Józef Wojewódr.ki, Małgorzata Mitek 
Pracownia Budowy Dekoracji 

Janusz Guzdek, Zygmunt Zelent 
Rekwizytor 

Adam Wierzbicki 

Koordynator Pracy Artystycznej 

Ewa Orzechowska 
Kierownik Działu Promocji i Reklamy 

Maria Borowiec 
Z-ca Kierownika Działu Promocji i Reklamy 

Grazyna Owczarek 

Opracowanie Graficzne 

Maria Antoniak 
Ilustracje 

Gustave Dore 
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