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AKADEMIA 
widowisko oparte na tekstach 

JANA BRZECHWY 

Układ tekstów, reżyseria 
i scenografia 

JANUSZ KLIMSZA 

Współpraca muzyczna 
ZBIGNIEW SIWEK 

Inspicjent 
Ela Kordula 

W progrnmie wykorzystano utwory z płyt : 
"Ulubione przehoje" Marii KotcrhsJsicj, 
"Hudha ve svatovftske katedralc", "Ccst 
rudć vlajce", "Wiesiołyj karahiejnik'', 
"Russkije pic~rni" Lidii Rusłanowej, 

"Russkaja bałałajka". 

PREMIERA DNIA 10 GRUDNIA 1994 ROKU 

Światło: J .Odrobina. Akustyk: J . Słowik. Brygadier sceny: P.Pascka. 
Kierownicy pracowni teatralnych: krawieckiej : M. rhaniecova. 
perukar. ki~j: E.Ra<lova. malarskiej: S. avratilova. . tolarskicj: 
M.Babilon. ślusarskiej: L.Czcrnik. Montaży§e i dekoracj i: P.Paseka, 
R.Szarowski. Cz.Spratek. kierownik : A.Benek . Garderobiana: 
J.Rajtrov:i. Rekwizyty: R.Chwa: tek . 
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"Prowadziła m11ie za rękę Muza pogodna, 
Chwile szczęścia wypijałem Jak wino - do dna, 
Dni młodości 11ie liczyłem, lat nie mierzyłem, 
Czas miniony kwitowałem wspom11ie11iem miłym. 
Nie wiedziałem nawet, jak ma starość na imię, 
Kładłem słowo obok słowa, i rym przy rymie, 
Rymy w głowie się roiły jak srebme głosy, 
Srebrny pył się osypywał na moje włosy ... 
I tak wła.foie przekroczyłem granicę wieku ! 
- Trzeba było uważać, głupi człowieku ! " 

Jan Brzechwa 
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JA N BRZE C HW A 

Jan B~zechwa (właśc . J.Lesman) urodził się w 1900 
roku w Zmerynce na Ukrainie, a zmarł w Warszawie w 
1966 roku. Był poetą, satyrykiem, tłumaczem, puhlicystą, 
autorem książek dla dzieci. 
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, z za

wodu hył adwokatem i specjalistą w dziedzinie prawa au
torskiego. Twórczośt rozpoczął jako autor i wykonawca 
satyrycznych tekstów kaharetowych. nastc;pnie uprawiał 
lirykę refleksyjną i nastrojową (zh iory Oblicza vny.Ho11e 
1926, Talizmany L 929. Trzeci krąg l 932. Pio/uu i ob/ok 
1935 ). W roku l 938 wydał pierwszy zhiór wier. zy dla 
dzieci, Tmlcmvała igła z uUką, po kt6rym nastąpiło 
kilkadziesiąt dalszych, m.in. Kaczka dziwaczka ( 1919), 
Pan Drops i j ego trupa (1946), Przygody Pchły Sza
chrajki ( 1946), Ptasie plotki ( 1946), Opowiedział dzięcioł 
.mwie (1946), Na wyspach Berganm tach ( 1948), liczne 
wyhory (najcz9ściej wznawiane : Brzech wa tlzieciom 
1951 i Sto bajek 1958) , cykl opowieści fantastycznych 
prozą : Akademia pana Kleksa ( 1946), Podróże pana 
Kleksa ( 196 1 ), Triun~f paua Kleksa ( 1965), widowisko 
sceniczne Niezwykła przy1:oda pana J(leksa ( wystawione 
w l 963 roku) . Dorobek Br1.ec;ln.vy obejmuje ponadto kil
ka zhiorów wierszy satyrycznych (Wiersze wybrane 
1955 , Li1yka mego żyda 1968), powieść autohiogra
ficzno - wspomnieniową Gdy owoc dąiri.ewa ( 1958) psy
chologiczną Opowiadania dra.'ltycvie ( 1968) i przekłady 
pisarzy rosyjskich. Jego utwory tłumaczono na kilka
naście jc;zyków. 

Utwory Jana Brzechwy dla dzieci - wiersze, hajki, 
haśnie, poematy i opowieści - zyskały trwałą popular
ność. Odświeżył on i przekształcił tradycyjne formy ut
worów d la dzieci, hajkę zwierzc;cą i powiastkę, wprowa
dzając do nich elemen ty satyry i groteski, urozmaicając je 
grą słów, opartą na zaskakującym skojarzeniu, paradoksie 
i nonsensie . Swois ty styl twórczości Brzechwy, podohnie 
jak równocześnie z nim dehiutująccgo w tej dziedzinie 
Juliana Tuwima, zas ługuje na miano "szkoły", która 
wydała już licznych naśl adowców. 
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WESOLUTKIE PANOPTIKUM 

Na po.zór. hajkow~ świat Jana Brzechwy jest wesoły i 
beztroski, mefrasohltwy aż do łez. Te żuczki, biedronki 
hoże krówki, konjki polne, nieśmiertelny chrząszcz z~ 
Szc~ehrzcszyna, ? którym nawet Gałczyl'iski pisał, że "w 
całej Polsc_c słynie". Ryhy, żaby i raki, dzięci ły i s wy, 
t~huny zwierząt. domowych i w ogóle cały ogród zoolo
giczny .. o. ludz1ac_h nie mówiąc. Bo to wszystko jest 
ludzkie 1 nikomu me ohce. 

Ludzie_ u B~ze~hwy to typki zdecydowanie niesympa
tyczne 1 nieciekawe : Samochwała, Skarżypyta, 
Kłamczu~ha, Brudas, ~eń, Staś Pytalski dociekliwy aż do 
hólu . Zwierzęta natomiast reprezentują niezwykle różno
ro?~Y wachlarz postaw. Krokodyl nic myśląc żyje znako
rruc1e. Chrząs~cz brz~i w trzcinie i praca ta mu si9 
opł~ca . Sum me uznaje pomyłek , aczkolwiek niewiele 
t~mie. <:?wad~ postanawiają dorównać wzrostem górze. 
2'.uk za zonę zuka szuka: zwłaszcza , że hiedronka zadaje 
si~ tylk? z czerwonymi, nawet gdyhy jej wyhrankiem 
~1~ł hyc mt~ch~m1or. Mysikrólik pod naciskiem zmienia 
1m19 ~a ~ys1z_aJąC. Pies marzy o suchej wodzie i kiełbasie 
spadaJąCeJ z rneha. Chora żaba, hy się wyleczyć, mu. i hyć 
zaw.sze sucha. _Brudna muc~a kąpie się we wszy. tkim, hy-
1~ me w wodzie. K~czka d~tw~czka w całym tym oportu
mstycz~y1:1 zestawie w~daJe .s19 h_Yć co najmniej wojującą 
~r.ozycJOl11st~ą. Ryhy, zahy 1 raki po. tanawiają żywić si9 
spiewem kuciem . podków, szyciem obuwia. Zwycięża 
m<?del pracy ~a ~1hy , na ahy-ahy, hyle jak. W efekcie lu
?z.te ~pus~czaJą 1m wod<; ze stawu. Czy to bajka, czy to 
JUZ me haJka ? 

Gdy przy)r~eć się jeszcze hliżej , włosy stają dęha. 
Za~a~ka mow1.: "Gdy zechc~, świat cały spalę. "Grzyhy 
ru sz~Ją na WOJl19 z m~cham1. Zero krzyczy: " Z drogi, 
g~y J~ p~echodz9 !" Nitka nadskakuje igle, półmisek po
~h~UJe. się czerwonemu rakowi, groźnemu nawet po 
sm.1erc.1 .. Tylko kap_ustę stać na rozsądne, jednak hy
naJmmeJ me optymistyczne stwierdzenie: "Po co wasze 
swary głupie, wnet i tak zginiemy w zupie ! " 
.cze:~ona, u~ifonnistyczna zupa ; chciałoby się po

w1edz1ec. : tota!Jta~ny harszcz, z którego nam, młodszym, 
do. tało się parę łyzek, gdy starszym wychodził już 
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niejednop-otnie gardłem ( i bokjem ). Że Brzechwa nie 
o o/1? ? ~ t? zbyt .naciągane ? Ze wypadałoby go między 
bajki włozyc, gdzieś z Ezopem, La Fontainem i Kry
łowem ? To bezpieczne wyjście, bo pono klasycy są 
niegroźni. O tyle, o ile, bo dopóki trwa ród ludzki, Ida- . 
syczne jego wady będą nieśmiertelne. Pomimo zmian us
trojów, nastrojów i kolorów zupy. Spójrzmy chociażby na 
tę naszą, aktualną - barszcz to czy nie barszcz ? Rosół z 
kameleona chciałoby się powiedzieć, bo tyle w nim kolo
rów. A ludzie jakby ci sami. Odwiecznie niepoprawni. 
Ni~pojęci jak Kaczka dziwaczka. Nieobliczalni. 
~ mącę na bazie Brzechwy młopym, błogo nie

świadomym pokoleniom w głowach ? Ze dzieci nie wol
no zrażać i straszyć ? Zgoda. Niech więc nadal uśmiecha 
się do nas poczciwy papcio Brzechwa gdzieś z zakurzonej 
półki lub z biblioteczek w dziecięcych pokoikach. Dla 
mnie jednak nadal ciekawszy będzie wizerunek 
"opisywacza" epoki, w której niezbitym sprawdzianem 
czł~wieczeństwa był goły fakt, że miało się dwie ręce i 
nogi. Bo: 

" Stqd się właśnie pewność bierze, 
Że nie jestem ptak ni zwierzę, 
Tylko człowiek, starszy pan, 
Który zwie się · Brzechwa Jan. ' :::;~rJ~';3.:::::: 
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PRZEDSTAWIAMY 

ANNA ZAPAŚNIK - BARON 

Foto: Mirosław Noworyta 

W stronę prawdy ... 

a więc do Teatru na Zaolziu. To nic kokieteria. To mo
je przesłanie na życic i drogc; artystyczną. Bywają akto
rzy, którzy wychodzą na scenc; i są, istnieją, nic muszą 
niczego grać. Ja to nazywam prawdą aktorską. Ja tej 
prawdy nic mam, stąd chc;ć i dążenie do niej. Dlatego 
niezwykle ceni<( sohie jedną z najkrótszych opinii praso
wych, po zagraniu przeze mnie głównej roli w 
"Okruchach czułości " N.Simona. Ze wszy. tkich słów 
dwa hyły dla mnie najistotniejsze : "Zagrała prawdziwie." 
Oczywiście hyła to zasługa reżysera spektaklu, Grzegorza 
Stanisławiaka, który pracując z aktorami szczególnie ich 
na to uczula. Niemniej jednak dla mnie jako aktorki hył 
to komplement i sygnał, że id9 we właściwym kierunku. 

I właśnie w strnnc; takiej prawdy mam zamiar iść dalej 
w nastąpnym dwudziestoleciu. Stąd moja ohccność na 
najprawdziwszej zawodowej scenic polskiej, nic takiej 
jak z "czeskiego filmu", ale takiej jak Scena Polska TO w 
Cze. kim Cieszynie. 
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Eir-E!nc:IE!I a.s. 

- kvalitni poćitaćove sestavy PC 386,486,Pentium 

- navrh, instalaci a kompletni servis poć . siti NOVELL 

- jednotlive poćitaćove komponenty HDD,FDD,procesory 

- siroky sortiment tiskaren: - Hewlett Packart 

- MINOLTA 

- Epson 

- Star 

- Oki 

- notebooky Note Star 
- kompletni software: 

- operaćni systemy - textove a tabulkove procesory 

- nadstavby OS - profesionalni graficke programy 

- kompletni skoleni ke vsem sottwarov9m produktOm 

Najdete nas V nove otevi'enem sidle na adrese: 

Grendel a.s. 
Ostravska 393 

737 01ćesky Tesin 
tel. 069/6371501 fax 069/6371602 

Autorizovany prodejce firmy NOVELL Ltd. 
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