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JERZV KURCZUK 
KRZYSZTOF MALINOWSKI 

oraz sta tyści 

(. . .) Chcemy myśleć w kategoriach .świeckich ( .. .), a jednocze

śnie chcemy zachować wszystkie pozytywy myśli religijnej 

w świeckim systemie wartoś .i. Poprzez rozum, wartości ducho

we rozpowszechniane przez sztukę, prz z rozwijanie wrażliwo

ści moralnej, przez wzmacnianie prawdzi1vvych wi~'ZÓw - bez 

przesądów i bigoterii. Czy to możlivvei Wiek XIX patrzy/ na to 

d JŚĆ optymistycznie. Nasze d świadczen ie, do.świadczenie XX 

wieku udowodni/o, że 1est to raczej wątpliwe . I została nam re

ligia bez wartości duchowych, pełna przesądów i bigoterii 

oraz kultura świecka, która porzuciła jakiekolwiek dążenia 

do elegancji duchowej i wszelkie skrupuły moralne. ( .. .) 

Susan Sontag 

SUSAN SONTAG - wyh it n,1 .ime kańska pisa rka . publily,tkil i csci''.ka, za
liczana do gron.i twór ów i t-eoretyków postmodcrn i;zmu. Wykł.idowla l1tera1u
ry i filnzoti1. Cytowana wypowiedź poc hodzi z \\')".vi.irlu _Przcpnlw~dzonego 
z Susan Sontag przez Ełżh 1 eti; Sawi ka przy w.;p łpracy Grazyny Orabrl.. upub li~ 
kuwanego pt. o~tatn i c_ho rąży O\'wii=cenia na łam,ich „Rz czpospohte1 
;z 24-15 I 1 Y98 r. 
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WITOLD GOMBROWICZ urodził s i ę 4 VIII ·1904 r. 
w Małoszycach pod Opatowem na Kielecczyźn i e. „ Pocho
dzę z rodziny szlacheckiej, która przez j a ki eś czterysta lat 
miała posi adłości na Żmudzi, niedaleko Wilna i Kowna. 
Ta moja rodzina była nieco lepsza pod względem stanu 
posiadania, urzędów, koligacji, od przec i ętnej szlachty 
polskiej, ale nie nal eżała do arystokracji . Nie będąc hra
bią miałem pewną ilość ciotek hrabin, ale hrabiny też nie 
były w najlepszym gatunku, były takie sobie" - objaśniał 

pisarz zawiłośc i swego rodowodu. 

Ojciec Witolda Gombrowicza - „piękny męż

czyzna, rasowy, okazały" - byt obywatelem ziem
skim, pracowa l też w przemyś le . Matka - „wrażliwa, 

obdarzona dużą wyobraźnią, niezaradna, nerwowa 
(i bardzo)" - poc hodziła z rodz iny Kotkowskich, w któ

rej „sporo było chorób umyslowych". „ Ja jestem artystą po 
matce, a po ojcu jestem trzeźwy, spokojny, opanowany" -

zwykł mawiać Witold - najmłodsze z czworga dzieci pa ń twa Gombrowiczów, które 
swym piórem rozsławiło rodowe nazwisko. 

W 1911 r. Witold Gombrowicz zamieszkał z rodzicami w Warszawie. W 1922 r. 
ukończył „arystokratyczne" gimnazjum filologiczne św. Stanisława Kostki, a pięć lat 
późni ej - studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, po których rodzina wysła
ta go do Paryża w ce lu kontynuowania nauki w Insty tucie Wyższych Studiów Między
narodowych . W istocie nad Sekwaną tracił on czas na „gapowate chodzenie po pa
ryskim bruku ", kawiarniane dyskusje; wreszcie, wykorzystuj ąc pretekst odnowionej 
choroby płu c , wyjechał w Pireneje i nad Morze Śródziemne. Po powrocie do kraju 
rozpoczął aplikację sądową i z nudów poświ ę ał s ię ... tenisowi oraz pisaniu opowia
da ń , które następnie złożyły s i ę na debiutancki tomik Pamiętnik z okresu dojrzewania 
wydany w 1933 r. (roku śmierci ojca). Recenzenci mieli nadzi eję, że „pan Gombro
wicz spoważ nieje z wiekiem". 

Zamiast zostać prawnikiem został literatem, mającym swój „stolik " w slynnej ka
wiarni „Ziemiańska", przy któr j toczył prowokacyjne dyskusje „dla sportu, dla zaba
wy, a ta kże z ci e kawośc i żeby na wsze lki wypadek zbadać odwrotność każd ej tezy". 
Uwagę krytyki zwró iła na Gombrowicza oryginalna powieść Ferdydurke wydana 
w 1937 r. Bruno Schulz na odczycie w Związku Literatów w Warszawie zakomuniko
wal wówczas zebranym artystom, „iż wzeszło sło ńce gaszące wszystkie gwiazdy". 
Ogłoszona w „Skamandrze" pierwsza sztuka Gombrowicza - /wona, ks iężniczka Bur
gunda , nie trafiła na przedwojenne sceny jako zbyt „nowoczesna". Latem 1939 r. na 
łamach dwóch gazet j ednocześni e Gombrowicz drukował w odcinkach (pod pseudo
nimem Z. Niewieski) brukowq powieść sensacyjną pt. Opętani. 

1 VIII 1939 r. w swój inauguracyjny rejs wypłynął do Ameryki nowy polski trans
atlantyk „Chrobry" . Na jego pokładzi e znajdował s ię m.in. Witold Gombrowicz. Po 
trzech tygodniach, 22 VII „Chrobry" dobił cło Buenos Aires. Na wiadomość o wybu-
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chu wojny Gombrowicz postan owił zostać w Argentynie. Jakimś cudem udało mu si ę 
przeżyć pierwsze lata. Pi sywał m.in. „ felietoniki " cło gazet. W latach 1947-53 był 
u rzędnikiem w Banco Polaco w Buenos Aires. Jego głodowa pensja starcza ła na ubo
gą egzystencję. Kłopoty finansowe stanowiły główny motyw jego rozmów i kontaktów 
ze znajomymi. Mówił o nich zawsze żartem, z drwiną . Gdy rzucił pracę w Banku i za
czął żyć wyłącznie z pisania, wówczas ratowało go bardzo skromne stypendium Ra
dia Wolna Europa, przyznane w zamian za se rię pogadanek radiowy h. Wspomagali 
go przyjaciele. Zapraszali na kolacje, kupowali papierosy, dawali ubrania, przysyłali -
jak to nazywał Gombrowicz -„gościńce". Udzielał też lekcji filozofii dla za możnych 
pań . Dużo czasu pędza ł w kawiarni w otoczeniu chłopców. 

Od 1953 r. utwory Gombrowicza drukował Instytut 
Li teracki w Paryżu. Najpierw wyszta książka zaw ie rają-
ca powi eść Trans-Atlantyk i dramat Ślub . Wstę p na-
pi sa ł Józef Wittlin. Od tego roku na łamach pary-
skiej „ Kultury" pisarz zaczął ogłaszać zapiski swe
go Dziennika. Trzy tomy ks iąż k wego wydania 
Dziennika wyszły kol jno w latach 195 7, 1962 
i 1966 . Ostatni Dziennik opublikowano razem 
ze sztuką pl. Op retka. W 1960 r. ukaza ła się po-
wi ·ć Pornografia. 

W 1963 r. Witold Gombrowicz uzyskał mczn 
stypendium Fundacji Forda na pobyt w Berlini e Za
' hoclnim. Gdy odpływał z Buenos Aire m iał Z< so
bą 2 lata i 226 dni w Argentyn ie, a z s bą w waliz
c skrypt pi sanej właśn i e powi ści Kosmo , któ-
ra została wydana w 1965 r., a w ·t 96 7 r. 
przyniosła pisa rzowi m iędzyna rodo-
W<) naorocl \·vydawców Prix For
mentor. Ostatnie lata Gombro-
wicz µ rzeżył na południu Fran-
ji, w Vence, w okolica h Nicei. 

\i 1964 r. pozna ł m łodą Ka 
n adyj kę Ma ri ę - Ritę Labrosse, 
która została jego sekr Lark , 
towarzyszką życia , a 28 Xll 
1968 r. - żoną . Gdy państw 
młodych odwiedzi ł me r, 
Gombr wicz - chory na a t
m i po świeżo przebytym 
zawale serca - był już w tak 
c i ężkim stan ie, że nie mógł 
nawet w tać z fot 0 la ż by 
złożyć małżeńsk ie przy e-
cz nie. Zma rł 24 VII 1969 r. 
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na niewydolność pluc. Dwa dni przed śmiercią podyktował m.in. następujące 

oświadczenie: 

„Bylem zawsze outsiderem, człowiekiem, który nie chcial mieć nic wspólnego 
z partiami politycznymi, z ugrupowaniami, ze zrze;,zeniami, z ambasadami. 

Nie bylem, prawdę mówiąc, obywatelem żadnego kraju, bo kondycja moja byla 
kondycją emigranta. Zarzucano mi ją nawet, ale jestem z niej bardzo dumny. Uwa
żam, że każdy szanuj4cy się artysta musi, i to pod wieloma względami być emigran
tem." 

W Polsce Ludowej Gombrowicza opublikowano o ficjalnie na fali „odwilży" w la
tach 1957-58 (Ferdydurke, Trans-Atlantyk, Ślub, Bakv.kaj, Iwona, księżniczka Burgun
da). W 1986 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego wyszło drukiem dz iewi ęć to
mów Dziel Witolda Gombrowicza pod reda kcj ą naukową Jana Błońskiego. Na scenie 
pojawi! s i ę po raz pierwszy 29 XI 195 7 r. za sprawą Iwony, ks iężniczki Burgunda v..ry
reżyserowan ej przez Ha linę Mikołajską w T. Dramatycznym w Warszawie. 

** * 
Ślub powstał w Argenty

nie. Gombrowicz ukończył 
go ok. 1947 r., a szkicować 
zaczął - „zwolna i doryw
czo" - jeszcze podczas woj
ny, „wyraźnie i ( ... ) bez
wstydnie nas , wi ając si ebie 
- jak sam si ę przyznaje - na 
genial ność, c l ując w coś 

na mi a rę szczytów, na mia
rę Hamleta lub Fau.~ t a , 

w czym wypowied zia ły by 
s i ę nie tylko bó le epoki, ale 
i rodzące s i ę nowe odczu
wanie ludzkośc i ... " 

W szystko tu jest wieloznaczne. Gombrowicz pisze, że bohater sztuki - Henryk śni. 
Ale len zastanawia s i ę : 

A może 
To nie sen, a tylko ( ... ) - ja zwariowałem 
I może wcale tu nie stoję i nie mówię, a tylko w rzeczywistości 

leżę w jakimś szpitalu i tam, gestykulując, majaczę, że tu 
stoję„. Kto wie, co mogło mi się przytrafić? 

Henryk staje w obec świ ata „podłeoo, strasznego i zawstydzającego", który po 
Szekspirowsku wypadł z formy. W szystko : „Przeinaczone. Wyk ręcon e . Zrujnowane. 
Wypaczone." W tym świec i e nie ma Boga , nie ma moralnośc i. Henryk znajduje się 
pomiędzy swoim przyjaci I m Władziem a Pijakiem. Te postacie rymują s i ę z dwoma 
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biegunami Henrykowej jaźni. Władzio to porządne, niewinne dziecko z dobrego do
mu. Pijak to Mefisto, „duch wi czny rewolucjonista" siejący buntowniczy sceptycyzm 
wobec Laki h wart.ośc i jak enola, godność, przykazanie „czcij oj , swego i matkę swo
ją " ... Henryk, biorąc „ślub" z amoralnym świ a tem w absurdalnym obrząd ku „kościo
ła ludzkiego" musi za bi ć w sobie niewinność, a więc zgodnie z logiką psychoanali
tycznej interpretacji dramatu - musi pośw ięc i ć istni n ie Wladzi< . Tyl ko w Len sp sób 
może sta ~ię dyktatorem - kc pl, nem „kości oła ludzkiego", a w konsekwencji tej 
przemiany - zgodnie z wo lą autora - daje s i ę złapać w pułapkę samozapoznania .. 

Pra premiera Ślubu odi yła się 4 IV 1960 r. 
Sztukę wystawił Teatr Stud neki w Gliw icach 
przy Politechnice ' ląs k iej . Reżyserował Jerzy 
Jarocki, scenografię zap rojektowała Krystyna 
Zachwatowicz. Z powodu ingerencji cen
zury nazwisko autora zaklejano na plaka
tach paskami papieru . Jerzy Je rocki w iei >
krolnie powracał do Ślubu , m .in . zreal izo
wat ;ego polską prapr mi rę w Lealrze za
wodowym - 5 IV 1974 na enie T Drama
tycznego w Warszawie oraz wyb i tną insce
nizację w Starym Teatrze w Krakowie lprcm. 
20 IV 1991 ). Znaczące przedstawienia Ślu
bu zrobili także m.in .; Krystyna 51..uszanka, 
Krzy zt f Zaleski, J rzy Grzegorzewski, Ry
szard Major i Tadeusz Minc. 

Na świ ci pi rwszą inscen izację Ślubu 
przygotował we Fran ji w 196 r. Jorg_e La
vell i, Argetyńczyk z pochodzenia, rrnesz
kający w Paryżu. Ten Ślub w przekładzie 
Jadwigi Kukułcz.anki, zrealizowany :.iłam i 
eksperymentalnego zespołu , przyniósł 
twórcom pierwszą nagrodę ówcze~nego 
ministra kultury i sztuki - Andre Malraux 
w konkursie Ml dych Teatrów 
i w związku z tym 
był grany przez ja
kiś czas w pary
skim teatrze Reca
mier (oficjalna pre
miera dbył się 

w tyczniu 1964r.) . 

J.J. 



ŚLUB BEZ TEATRU JEST JAK RYBA BEZ WODY - tak, bo to nie tylko dramat pi
sany dla teatru, ale, przynajmniej w zamierzeniu swoim, to sama wyzwalająca się te
atralność istnienia. Mam jednak obawy, że nikt oprócz mnie nie zdoła tego wyreżyse
rować i że przedstawienie runie z wielkim wstydem moim, grzebiąc na długi lata ka
riere;- sceniczną utworu. 

N aj większa trudność na tym polega, że Ślub nie jest opracowaniem artystycznym 
jakiegoś problemu czy sytuacji (do czego przyzwyczaiła nas Francja) ale luźnym wy
ładowaniem wyobraźni, wytężo nej, co prawda, w określonym kierunku. To nie zna
czy, aby Ślub nie opowiadał nam pewnej historii: to dramat człowieka współczesne
go, którego świat został zrujnowany, który (we ś nie) ujrzał dom swój zamieniony 
w karczmę, narzeczoną - w dziewkę. Pragnąc odzyskać przeszłość, człowiek ten ogła
sza ojca swego królem, w narzeczonej chce widzieć dziewicę. Daremnie. Gdyż nie 
tylko świat mu zrujnowano, on sam uległ ruinie i już skończyły mu się tamte uczu
cia ... Natomiast na gruzach dawnego odsiania s i ę świat nowy, pełny okropnych zasa
dzek i nieoblicza lnej dynamiki, pozbawiony Boga, stwarzający się z ludzi w przedziw
nych konwulsjach Formy. Upojony w zechwładzą swojej rozpętanej ludzkośc i, on 
ogłasza się królem, bogiem, dyktatorem i chce za pomoq tej nowej mechaniki spra
wi ć aby odżyła w nim czystość, miłość ... tak, on sam sobie da ślub, narzuci go lu
dziom, zmusi aby go ratyfikowali! Lecz ta rzeczywistość, stwarzana poprzez formę, 
zwraca s i ę przeciwko niemu i go druzgoce. 

To anegdota ... Ale nie wyczerpuje ona treśc i Ślubu, gdyż ten nowy św i a t, który 
ujawnia s i ę tutaj , nie jest z góry wiadomy, nawet autorowi, dramat jest jedynie próbą 
artystycznego dotarcia do rzeczywi stośc i , którą kryje Przyszłość. To sen o epoce, wy
rażający męczarnie naszej współczesności, ale też sen wyprzedzający epokę, ( ... ) to 
senna walka z demonami jutra, to celebracja świętego obrządku nowego i nieznane
go Stawania s ię ... Więc Ślub na scen ie powinien sta s ię górą Synaj, pełną mistycz
nych objaw i e ń, chmurą brze mi enną tysiącem znaczeń, rozpędzoną pracą wyobraźni 

i intuicji, Grand Guignolem, obfitującym w igraszki, zagadkową missa solemnis na 
przełomie czasów u stóp niewiadomego ołtarza. Ten sen jest snem i toczy s i ę w ciem
nościach , on ma prawo do tego aby go rozjaśniały tylko błyskawi ce (bardzo przepra
szam, że w sposób tak g rnolotn wyrażam się, ale inaczej nie mógłbym dać do zro
zumienia, jak ma być wystawiony Ślub). 

J eże li tak go ujmiecie - jako wyładowanie duszy, brzemiennej niejasnym przeczu
ciem nadchodzących czasów, jako nabożeństwo przyszłości - powinien zagrać na sce
nie; ale nie zapominajcie, że to przedstawienie ma być tyl eż .-~mysłowe, ile metafi
zyczne, to jest że w zystkie blaski i grozy rozpętanej formy, upojenie się maską, wy
żywa nie s i ę w grze dla samej gry, powinny uczynić je rozkoszą . A wreszcie nie zapo
mnijcie, że jego ostateczny b·agizm polega na przerażeniu człowieka, który widzi, że 
kształtuj e s i ę w sposób dla siebie nieprzewidziany - na rozdźwięku pomiędzy czło
wiekiem a formą. ( ... ) 

19 4 r. 

/;rM'ą~ 
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HENRYK: 

Odrzucam wszelki ład, wszelką ideę 

Nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie 

Nie wierzę ani w Boga, ani w Rozum! 

Dość już tych Bogów! Dajcie mi człowieka! 

Niech będzie, jak ja, mętny, niedojrzały 

Nieukończony, ciemny i niejasny 

Abym z nim tańczył! Bawił się! Z nim walczył 

Przed nim udawał! Do niego się wdzięczył! 

I jego gwałcił, w nim się kochał, na nim 

Stwarzał się wciąż na nowo, nim rósł i tak rosnąc 

Sam sobie dawał ślub w kościele ludzkim! 

Ślub, Ili akt. 
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ŚMIETNIK. W tym sęk, że ja wywodzę się z waszego śmietnika. We mnie 
odzywa się to, co wy w ciągu wieków wyrzucaliście jako odpadki. Jeśli moja 
forma jest parodią formy, to mój duch jest parodią ducha, a moja osoba jest 
parodią osoby. Czy nie jest tak, że formy nie można osłabić przeciwstawiając 
jej inną formę, a tylko - rozluźnieniem samego stosunku do formy? Nie, to 
nie przypadek, że w chwili kiedy na gwałt potrzeba bohatera, rodzi się ni stąd 
ni zowąd błazen ... świadomy i wskutek tego poważny. Za długo byli śc i e zbyt 
dosłowni - zbyt naiwni - w waszej rozgrywce z losem. Zapomnieli 'cie, że 
człowiek nie tylko jest sobą, ale i udaje siebie. Wyrzuciliście na śmietnik to 
wszystko, co w was byto teatrem i aktorstwem i usiłowaliście o tym zapo
mnieć - dziś przez okno widzicie, że na śmietniku wyrosło drzewo, będące 
parodią drzewa. 

Przyjąwszy, że się urodziłem (co nie jest pewne), urodziłem si ę, aby zde
maskować waszą grę. Książki moje nie mają wam powiedzieć: b, dź, kim je
steś, ale - udajesz, że jesteś, kim jesteś . Chciałbym, aby stało się w was płod
ne to właśnie, co uważaliście za całkowicie jałowe i nawet zawstydzające. Je
śli tak nienawidzicie aktorstwa, to dlatego, że ono w was tkwi - ale dla mnie 
aktorstwo staje się kluczem do życia i rzeczywistości . Jeśli brzydzicie s i ę nie
dojrzałością , to ponieważ macie ją w sobie - ale we mnie niedojrzała ć pol
ska wyznacza cały mój stosunek do kultury. Moimi ustami odzywa s i ę mło

dość wasza, wasze pragnienie zabawy, wasza uchylająca si ę giętkość i nie
określenie - tego właś nie nienawidzicie, to z siebie vvypieracie - we mnie wy
zwala się Polak ukryty, wasze alter ego, odwrotna strona wa zego medalu, 
część księżyca waszego, dotąd niewidzialna. Ach, chciałbym abyści stali s ię 
aktorami świadomymi gry! 

1953 r. 

/;r1v--r tf ~-

( ... ) MNIE BÓG, W ŻYCIU MOIM, NIGDY NIE BYŁ POTRZEBNY - od 
najwcześniejszego dzieciństwa , ani przez pięć minut - bylem zawsze sa mo
wystarczalny (. .. ). 

Nie ma co marzyć o Bogu absolutnym na wysokościach , w dawniejszym 
stylu. (. .. ) Nie wynajdę w sobie takiego Boga żeby nie wiem co, nie ma we 
mnie na to materiału . Ale istnieje możliwość Boga jako środka pomocnicze
go, drogi - mostu wiodącego do człowieka. 

Takie pojęcie Boga z łatwością można uzasadnić . Wystarczy przyjąć, że 
człowiek musi egzystować w ramach swojego gatunku, że natura w ogóle, 
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natura świata, dana mu jest przede wszystkim jako natura gatunku ludzkie
go, że przeto współżycie z innymi ludźmi wyprzedza jego współżycie ze 
światem . Człowiek jest dla człowieka . Człowiek jest wobec człowieka . Więc 

mit Boga absolutnego mógł powstać ponieważ ułatwiał człowiekowi odkry
cie drugiego człowieka, zbliżenie się do niego, zespolenie . ( ... ) 

Jeżeli zatem wiara jest tylko stanem duszy wiodącym do cudzej egzysten
cji , doczesnej, ludzkiej, to ów stan powinien być dla mnie do osiągnięcia na
wet po odrzuceniu pomocniczego mitu o Przedwiecznym - i nie wiem, do
prawdy, dlaczego nie miałbym tego dokazać z sobą. Brak mi jakiegoś klucza. 
Bóg jest, być może, jednym z kluczy - ale musi być inny klucz i zgodny z mo
ją naturą. Jeśli o mnie idzie, całe moje życie, wszystkie doświadczenia, 
wszystkie intuicje, pchały mnie w tym kierunku - nie do Boga, do ludzi. Uła
twienie, znormalizowanie, powiedziałbym , konania mógłbym uzyskać tylko 
przerzucając ciężar mcjej indywidualnej śmierci na innych i w ogóle, podda
jąc się innym. 

Ludzie są straszną potęgą dla pojedynczej istoty ludzkiej. Wierzę w nad
rzędność istnienia zbiorowego. 

1956 r. 

~c/~ 

ZDARZAJĄ SIĘ ( ... ) DOŚĆ DZIWNE PRETENSJE. Wymagają, przynaj
mniej niektórzy, abym im ten świ at „rozwiązał" - załatwił jego tragiczne 
sprzecznośc i , zamie nił go w „k rn truktywny" świate k. To trochę dziecinne. 
Ja na pewno gordyjskich węzłów życia nie rozsupłam . Moja moralność? Ależ 
polega ona w pierwszym rzędzi na wyrażeniu mego protestu w imię ludz
kości mojej - na tej ironii, sarkazmie, które bunt mój wyrażają . A po wtór , 
na w ierze, iż wszystk , c nam pozw la lepi j od yfrować prawdz iwą naszą 

natu r i n aszą _ yt u j ę w św i cie, jest triumfem naszym n d naturą . 

Według mnie, li teratura n iepoważna u ił uj e rozw i ązać prob lemy egzy
stencji . Li t ra tura p ważna je tawia. Probl mów egzy tencji nie załatwi j -
d n człowiek - one rozwiązują się, j eśli si rozwiązuj ą, w ludzkości. 

Literatura poważna ni jest po to, żeby ułatwiać życ i e, tyl ko żeby je 
u trudniać. 

195 7 r. 

~c/~ 
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MARCEL KOCHAŃCZYK (ur. 1947) jest absolwen
tem Wydziału Projektowania Przestrzennego Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku. Jednak nie wyobrażał sobie si ebie ja
ko architekta samotnie pracującego przy desce 
kreślarskiej , a potem długo oczekującego na re
alizację swego projektu. Wybrał t atr, który po
zwala współdziałać z innymi ludźmi, daje na
tychmiastowe efekty, a poza tym - jak powi edział 
w jednym z wywiadów - „też jest w jakimś stopniu 
projektowani em: tekstem, przestrze ni ą, ludźmi 
i czasem". Na sezon 1972/73 zatrudnił si ę 

w charakterze konsultanta do spraw re
klamy w Teatrze Ziemi Pomorski ej 
w Grudz i ądzu za dyrekcji Krzysztofa 
Rościszewskiego. Tu 26 X 1972 r. zade
biutował jako scenograf sztuki o Leni
nie pt. On, a po roku u częszczał już na 
zajęcia Wydzialu Reżyserii Dramatu 
PWST w Krakowie. 

W czasie studiów był ko l egą z roku m.in. Krystiana Lupy i Mikołaja Grabowskie
go oraz asystentem takich reżyserów jak Konrad Swinarski, Krystyna Skuszanka i Jerzy 
Krasowski. 13 VI 1976 r. na scenie Miniatura T. im. Słowac ki ego odbył się jego debiut 
reżyserski (!jon Eurypidesa). Noc Trybad Enquista - drugą swoją rea lizacj ę - przygoto
wał już u Stanisława Hebanowskiego, na sopocki ej Sc nie Kameralnej T. Wybrzeże 
w Gdańsku. Z teatrem tym (także za dyrekcji M ac ieja Prusa i Stanisława Michalskie
go) związany był przez blisko dziesi ęć lat, odnosząc tu swoje pierwsze sukcesy arty
styczne. Wróg ludu Ibsena i Kaina /OS Tajemnicy Żakiewicza przyniosły mu nagrodę 
Wojewody Gdańskiego za najle pszą reżyse ri ę 1978 r., a reżyse ria dramatu Ibsena zo
stała jeszcze dodatkowo uhonorowana przez jury Festiwalu Teatrów Polski Północnej 
w Toruniu w 1979 r. W tym samym roku na XX Festiwalu Polskich Sztuk Współcze
snych we Wrocławiu otrzymał wyróżnie nie za reżyse ri ę i scenografię Czarnego ro
mansu~ rleckiego. Na krótko przed stanem wojennym (prern. 7 XI 1981) zrealizowal 
w Sopocie Szewców Witkacego, niezwykle in te resuj ących, świetnie pasujących „tu i 
teraz", ze wspa niałymi rolami Joanny Bogackiej - Ksi ężn ej Iriny i Henryka Bisty - Pro

kuratora Scurvy'ego. 

Od 1979 r. zaczął wyj eżdżać z Trójmiasta do teatrów w innych rejonach kraju, też 
z powodzeniem (Świętoszek Moliera w T. Powszechnym w Warszawie - wyróżnienie 
I stopnia za reżyseri ę na XX Kaliski ch Spotkaniach Teatralnych w 1980 r. !). Jest natu
rą niezwykle dynamiczną. Jego temp rarn en i wewnętrzny rytm, a także - co tu kryć 
- zv.'Ykla kolej losu gnają go po Polsce i poza gra nicę . Mieszka w Sopocie, ale ofi cjal
nie deklaruje: „Teatr jest moim dornem i światem". W jego artystycznym życiorysie 
znajdziemy Warszawę, Opole, Poznań, Toruń, Wrodaw, Łódź, Szczecin, Elbląg, Ka
lisz, Gdynię, Olsztyn„. W ubiegłym roku pojawił się Lublin (My Fair Lady Loewego 
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i Lernera w T. Muzycznym). Od 1 Y89 r. jego twórcze konto wzbogacają liczne reali
zacje niemieckie w Gissen, Wiesbaden i Wuppertalu. 

Od 1984 r. stal si ę człowiekiem Teatru Rozrywki w Chorzowie. Wyreżyserował tu 
m.in.: Operę za trzy grosze Brechta i Weilla (1990), Cabaret Kandera, M asteroffa i Eb
ba (1992), Skrzypka na dachu Bocka, Steina i Harnicka (1993) oraz Evitę Webbera 
i Rice'a (1994). Cabaret przyniósł mu Złotą Maskę, a recenzent „Teatru" nazwał tę in
scenizację „ jednym z najciekawszych i najlepszych przed stawień musica lowych w hi
storii tego gatunku na polskich scenach". Złotą Maską Śl ąsk nagrodz ił też Skrzypka na 
dachu! Natomiast jego wersja Orfeusza w piekle Offenbacha, przygotowana na sce
nie Szczeciń s kiej Opery i Operetki otrzymata Bursztynowy Pierście ń jako najlepsze 
przedstawienie Szcz cina w 1995 r. 

Marcel Kochańczyk jest artystą wszechstronnym. Często sam opracowuje s eno
grafię do swoich inscenizacji. Próbował już wszystkich gatunków. Od trJgeclii do ko
medii, od klasyki do współczes ności , od dramatu do opery, operetki i musicalu. Ma 
na swym koncie szereg realizacji telewizyjnych. Zaczynał od ztuk bm ralnych - dzi ś 

doskonale sobie radzi z komponowaniem wielkich przestrzeni scenicznych, czego 
spektakularnym przykładem jest „totalna" inscenizacja widowiska Ave Cedanum za
prezentowanego 1 VIII ub. r. przy Długim Targu w Gdari sku dla uczczen ia tysi ąclecia 
miasta' 

Cenią go aktorzy. Już na początku kariery koto SPATiF - ZASP przy T. Wybrzeże 
wystawiło mu pochl ebną opini ę : „Ze zdumiewającym wyczuciem i ni eomylną intu
icj ą nawi ązuje kontakt z aktorem („.). Ledwie zaczął swoje wojowani · w teatrze („.) 
ale już zdołał zj ed nać sobie środowi s ko akto rs ki e i zyskać autorytet artystyczny przez 
pasję twó rczą , przez p len wraż liwo~c i i za interesowania stosunek do aktora, którego 
zawsze tt·aktu je jak równo rzędnego partnera". 

Dla dobra spektaklu gotów jest na w zystko. Nawet na upokorzeni e. Do hi sterii 
doprowadzają go głupota i chamstwo. , ,Wszędzie. I w p racy, i w życ i u" - uśc iś l a . „ Nie 
rezygnuj ę z postawy maksymali sty. (.„) Uważam, że sztuka ma p rzekraczać ocz kiwa
nia widza, a nie tylko je zaspokajJć" - twierdzi. 

(„.) Teatr, to rzecz zdradliwa, kusi zwięzłości ą , o ileż łatwie j zdawałoby 

s ię, dobrn <1ć do końca ze sztuk<), niż z wiE·lostronnicow,1 powieśc ią' Ale, gdy 
raz dasz się wc iągn ąć we wszystki e zasadzki tej formy obmierzłej - niepo
ręcznej, sztywnej, przesta rzałe j - gdy wyobraźnia poczuje i ę przywalona 
c i ężarem ludzi na scenie, tą niezgrJbnością „prawdziwego" człow i eka, od 
której trzeszcz,) deski podłogi.„ gdy pojmiesz, że trzeba ci ten ciężar uskrzy
dlić, zamienić w znak, w bajkę , w sztukę„ . ba, wtedy jedna za drug,1 w rsja 
idzie do kosza i ten drobiazg kilkuaktmvy zaczyna nabrzmiewać miesiącami 
twojego życia. 

1%6 r. 

~q~ 

15 

JJ. 



PAWEŁ DOBRZVCKI (ur. 1954). W 1980 r. zrobił dyplom na Wydziale Architek
tury Politechniki Krakowskiej. Rok później ukończył Studium Scenografii ASP w Kra
kowie. Za projekty do Operetki Gombrowicza opracowane pod kierunkiem promo
torów - profesorów Lidii i Jerzego Skarżyńskich otrzymał dyplom z wyróżnieniem. 
„Była to totalna wizja spektaklu, wręcz teatru - zaświadcza Tadeusz Nyczek. - Okre
ślenie scenografia miało się do tej wizji jak garsonka pani Kowalskiej do balowej suk
ni pani de Pompadour. Garsonka jest odzieniem, suknia filozofią. Także kostiumy do 
tej zadziwiającej Operetki nie były scenicznym przebraniem, ale kształtem osobowo
ści, wynaturzonymi, obleczonymi w wymyślne formy potwornego Grand Guignolu 
projekcjami dusz bohaterów. Ożywić wiarygodnie tę wizję na scenie m:'lgł tylko sce
nograf, może dlatego nigdy Operetka ta nie ujrzała świateł teatru". Swi atła sceny 
ujrzały natomiast inne gombrowiczowskie scenografie Dobrzyckiego, wymyślone w 
okresie późniejszym, m.in. do Dziewictwa (reż. I. Cywińska, T. Nowy w Poznaniu, 
1986), ~tubu (reż . B. Hussakowski, T. im. Jaracza w Lodzi, 1990), Operetki (reż. K. Za
leski, T. Polski w Wrod awi u, 199 1) oraz Iwony księżniczki Burgunda (reż. B. Hussa
kowski, Theatre Espace Acteur w Pa ryżu, 1992). 

Dobrzycki był etatowym scenografem T. Powszechnego w Warszaw ie za dyrekcji 
Zygmunta Hubnera (1982-88), T Noweg w Poznaniu u Izabelli Cywi ńs ki ej (1 988-
90) i T. im. Słowackiego w Krakowie po J dy rek-ją B 1dana Hussakowski go (1 992-
93). prócz tego ma na swym koncie m p !pracę z wieloma innymi scenami krajo
wymi. Dynamicznie rozwija si" jego ka riera zagraniczna. Zaprojektował szereg deko
racji dla Wal lgraben Theater we Fre iburgu w Niemczech. Ro bi ł scenogr fi dla T. im. 
Jerrnołowej w Moskwie i T. Dramatycznego w Om ku na Syberii, a także dla t atrów 

w Wi lkiej Brytanii, Fr, ncji, lzr lu, Gre j i i Holand ii. Dia-
bły W hiling, w brytyjskim Theatre Clwyd Mole! w reż. 

Heleny Kaut-H wson z jego scenograi i<) otrzymały Art 
Award '92 jako sp ktakl roku . On sam do swych n;ij
wię zych przygód teatralnych i zarazem sukcesów 
zalicza dwa inne przedstawienia wyreżyserowane 

przez H e lenę Kaut-Howson - Slodkiego pta ka mlo
dofo Will iamsa w Haj fie w Izraelu oraz Króla Leara 

Szekspira w Young Vie Theatre w Londynie, (który to 
spektakl zo taf następni e pokazany w Th Panason ic 

Globe Thealre w Tokio). Ostatnio zaś poważny suk
es odniósł Hamlet ze s enografi<J Dobrzyc

kiego (reżyseria Andrew Visnievsky) 
w Teatra Porta w Atenach, gdzie ro

lę tytulow<J kreował najw iększy 

żyjący aktor gre ki Yorgos Kimo
ulis. 
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Lubelski Ślub jest mnicJ 
wię ej setną realizacją Do

brzy ki go i czwartym je
go artystycznym spotka -

niem z Marcelem Kochańczykiem po Kandydzie Shawa w TV Gdańsk (1984), 1'v1atce 
Witkacego w T. Nowym w Poznaniu (1985) i Evicie w T. Rozrywki w Chorzowie 
(1994). Wielokrotnie współpracował także z takimi reżyserami jak Zygmunt Hubner, 
Izabella Cywińska, Julia Wernio, Michał Ra tyńs ki, Eugeniusz Korin. Razem z Markiem 
Grzesińskim zrealizował szereg oper - Fausta Gounda, Nabucco i Aidę Verdiego, Tu
randot Pucciniego i Wesele Figara Mozarta. Wśród tytułów składających s i ę na impo
nujqcą twórczą biografię Dobrzyckiego, oprócz już wymienionych, są ta kże m. in. 
Szewcy i Cyuba/ Wahazar Witkacego, Tartuffe i Mizantrop M oliera, Dzika kaczka Ibse
na, Wesele Wyspi a ńskiego, Mefisto wg Kl · usa Manna oraz Burza Szekspira. 

Zastanawiając się kiedyś nad sensem scenografii Paweł Dobrzycki napisał: „Jestem 
pewien, że świat ogl ądany, który ludzkie oczy i umysł wprawia w sza leńczy pląs, wy
maga interpretacji obrazem i że idealnym a może i jedynym miejscem dla takiej in
terpretacji jest teatr, między innymi dlatego, że jest tak bardzo »ludzki«. Czyli sceno
grafia jako jeszcze jeden uczestnik dramatu, nie tylko iluzja czy meta fora rzeczywisto
ści, nie tylko malarstwo zsyntetyzowane z innymi sztukami - lecz oddawanie obrazem 
sprawiedliwości widzialnemu światu". 

Dobrzycki posiada ;vyrazisti) osobowość: stylistyczną; uwielbia skojarzenia sce
nicznej rzeczywistości z wielkim ś mietnikie m cywilizacji. Na l eży cło scenografów in
s pirujących reżysera swym światopogląd em, swymi osobistymi przemyśleniJmi na te
mat tekstu. Zazwyczaj jego wizja plastyczna jest z,sadnic:zym argumentem interpre
tacji sztuki przeprow< dzonej w inscenizacji. Tak stało s i ę m.in. w przypadku Zorzy 
Bogusława Schaeffera (reż. I. Cywińs ka , T. Nowy w Poznaniu, 1986), jednej z najważ
niejszych scenografii Dobrzyckiego, uhonorowanej przez jury Fe tiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych we Wrocławiu w 1987 r. „Tematem tamtej dekoracji była prze
strzeń stworzona przez zdegradowanych ludzi. El ementy, z któ1·ych sk łada ł się ich 
świat, nie służyły temu, dla czego je wymyślono. Pisuar był zlewem, zl w skladem ta
blic, tablice i znaki rozsiane wzdłuż zakrętu ogrodzonej parkanami drogi nikogo o ni
czym nie informowały. Droga była mi jscem spotkań, zwisa ły nad ni ą ze słupów tele
graficznych korony zerwanych drutów." Ten opis autorstwa samego scenografa uzu
pełnia fragment recenzji z „Tea tru": „Pozorny (w rzeczywistości precyzyjni e z:akompci
nowany) chaos form zdegradowanych. Paweł Dobrzyck i znakomicie zrozumiał inten
cje autora dramatu i potrafi ł znal eźć dla nich doskonały wyraz plastyczny, p rzewyż

szaj ący sitą ekspresji i artystyczną dojrzałośc i ą samą sztuką". 

Scenografia (obejmuj<)Ca prawie Z< wsze także projektowanie i rea liz ac j ę św i a te ł) 

to tylko jedna z form aktywności twórczej Dobrzycki ego. Sporadycznie reżyse ruje 
i, jak sam mówi, robi w teatrze wszystko z wyjątki em grania na s enie. Jest równi eż 
cenionym s pecjalistą w dziedzinie architektury teatralnej. Może p chwa lić· s i ~· wielo
ma wystawami malarstwa i rysunku w kraju i za granicą. 

Od 1984 r. wykłada projektowanie w Studium Scenografii ASP w Krakowie. W la
tach 1985-1992 prowadził seminaria scenografi c.z ne na Wydziale Reżyse r ii Dramatu 
PWST w Krakowie. Parokrotnie odbył cykle zaj ęć z • s~udentami ostatniego roku St
Martin-in-the-Fields College of Art w Londynie. Często zasiada w jury róż nych festi
wali. 

J.J 
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TOMASZ BAJERSKI (ur. 1956). W latach 1975-80 
studiował na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury 

Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Warsza-
wie. Piastowa/ funkcję kierownika muzycznego 

trzech stołecznych teatrów: Narodowego, At-'
neum i Nowego. Na pi sał muzykę do ok. 80 
spekt akli w teatrach dramaLycz nych, telewizji 
i radi o. Dlaczego? ,,W ielu artystów upraw i aj ą

y h różne dzi dziny sztuk i, zetknąwszy si ę 

z magią sc ny, oddało teatrowi d uszę - wyjaśn ia. 

- li atr daj nieskońC2en i wiele możl iwoś i 
realizowania wła nych pomys/ ' w mu

zyczny h a j · clnocześnie fas ynuje 
m ż li woś ią stwarzania za 

każdym razem od nowa rzą
dząc ·j się własnym i prawa
mi ni znane j rzeczywisto
ści" . 

Za najciekawszy okr ~ 

w j artystycznej biografii 
uw ża współpracę z war
szawską grupą sludy j ną 
„ Pracownia-Teatr" prowa

dzoną przez Edwarda Wojt:iszka, które1 był „nadwornym" kompozytorem. W rama h 
„Pracowni-Teatr" powstało kilka spektakli , gdzie jednym z ważn iejszych elem ntów 
była tzw. muzyka konkr tna. 

W Partyturze Bajerski go i Wojtaszka zostało pokazanych czterech mężczyzn pod
czas wykonywanid odzi nny h czyn ności - slania, siadania, pi ia, czytania ... Natu
ralne dźwięk i towarzyszące ty m machinalnym ruchom urasta ły do wymiaru wartości 

muzycznej . 

Autorskim przed tawieniem Ba1erskieg był spektak OBIAD-Teatr in trumenta lny, 
w którym przy pomocy aktorów (w pewnym sensie - instrumentalistów) spróbowa ł on 
artystycznie zakomponować dźwięki powstają e w czasie przygotowania i spożywa
nia obiadu. „Poszczególne sceny - wspomina Bajerski - powstały jako efekt wielu prób 
po legających p17ede wszystk im na szu niu gęstoki brzmienia, uczen ia się dynami
ki, jednoczesnego wykonywan ia tych samych czyn ności , itp. Waznym elementem ar
tystycznym okazało się wzmocnienie dźwięków za pomocą kilku mikrofonów oraz 
głośn ików ustawi nych przed i za widzami . Uzyskaliśmy przez to efekt istnienia 
dźwięku w całej przestrzeni teatralnej. Czasami był on statyczny, czasami odbijał się 
i wędrował, ale cręsto również niemal przygn iaLat widza swoj ą siłą, gęstością i masą" . 

Bajerski był indywidualności ł „Pracowni-Teatr", o czym świadczy chociażby frag
ment recenzj i Krzysztofa Sielickiego z innego ~pektaklu tej awangard wej grupy - Ce
remonii. „W działaniach Pracowni - czytamy na łamach »Teatru« z 1988 r. - ujawnia 
się szczególne znaczenie i warto:;ć muzycznego scenariusz:a napi~anego przez Toma-
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sz;:i Bajerskiego. ( ... ) To osiągnięcie sporej miary. Warstwa muzyczna narzuca wyko
nawcom nie tylko rytm zachowań, ale i wprowadza głębsze znaczenie. Dźwięk jest 
tu kre;:itorem świ;:ila przedstawionego". 

Dużo znaczy dla Bajerskiego współpraca z innym warszawskim teatrem „ Szwedz
ka 2/4" (później „Rozmaitośc i " ) pod dyrekcją Wojciecha Maryańskiego. Wojtaszek 
i Maryański to twórcy, z którymi Bajerski spotyka s i ę często . Z tym pierwszym, w la
t;:ich 90. - już poza „Pracowni ą-Teatr " - zrobił m.in. Sługę dwóch panów Goldoniego 
(T. Polski w Szczecinie) oraz dwie sztuki chińskiego dramaturg, Cao Xingjiana (polskie 
prapremiery') - Ucieczkę (T. Polski w Poznaniu) i Na krawędzi życia (T. Miejski w Gdy
ni). Z Maryańskim pracuje od jego zawodowych początków w T. Lubuskim w Zielo
nej Córze (Elektra Sofoklesa, 1982). Razem zrobili jeszcze m.in. Woyzecka Buchnera 
w T. „Szwedzka 2/4" (w 1993 r.) oraz Ślub Gombrowicza w T. im. Jaracza w Olszty
nie. Muzyka tego drugiego spektaklu została wyróżniona na XXVI Festiwalu Teatrów 
Polski Północnej w Toruniu w 1984 r. (oprócz tego nagradzano jeszcze Bajerskiego 
m.in. na festiwalach w Szczecinie i Opolu). 

Wśród reżyserów, z którymi pracowa ł Baj r ki są takż m.in. Ryszard Peryt, 
Krzysztof Kelm, Henryk Baranowski , J;:inusz Zaorski, Tomasz Zygadło ... Koniecznie na
leży też wspomnieć o znakom i tef aktor e Stani sławi e el ińskiej. W T. Nowym w War
szawie (Sc na w Piwnicy Wandy Warskiej) pi kn ie wyśp i ewa ta ona j ~go kompozycje 
do stów Pieśni Kochanowskiego i Ksi gi Hioba w przekł. estawa Miłosza, które zł -
żyły s i ę na spektakl pt. De Profundis (1984 r. ). Te raz p ' lnie przygotowują Psalmy 
Dawida. 

Toma z Bajerski jest też kompozytorem tr·ze h, ci szący h się dużym powodze
niem, musica li dla dzi ci. Są to : Maty K;,iązę wg aint-Exupery'ego, Król Maciu~ I wg 
Korczaka i l'inokio wg ollodiego (aclaptaqe, teksty piosenek i inscenizacj - Cezary 
Domaga ła ) . 

29 I 1981 r. w T. im. Oste rvvy w Lublinie odbyła premiera Kandydy Shawa w r ż. 

Barbary Cza plikowskiej z muzyką Bajerskiego. 

( ... ) Do mnie( ... ) prawie zawsze _ztuka przemawia silniej gdy objawia s ię 

w sposób niedoskonały, przypadkowy i fragmentaryczny, niejako sygnalizu
jąc mi jedynie swoją obecność, pozwalając prze u · siebie poza nieudolno
ścią interpretacji. Wolę Szopena, dołatujqcego prz z okno, na ulicy, niż Szo
pena ze wszystkimi szykanami na koncertowej estradzi 

1953 r. 
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PRZEMYSŁAW ŚLIWA (ur. 1943). W 1963 r. ukończył Warszawską Szkolę Baleto
wą jako uczeri Henryka Giero, Igora Kumysnikowa i Aleksandra Sobola. Utalentowa
nego młodego tancerza dostrzegł Conrad Drzewiecki i natychmiast zaangażował na 
soli s tę baletu Opery Poz n a ński ej, a dz iesięć lat później na I solistę założonego przez 
si ebie Polskiego Teatru Tań ca . W Poznaniu Ś liwa tańczył m.in. w baletach Strawińskie
go - Młodego żołnierza w Historii żołnierza i Księc i a Iwana w Ognistym Ptaku, byt tak
że Albertem w Ciselle Adama, Romeem, Parysem i Merkutiem w balecie Romeo i Ju
lia Prokofiewa, Esikiem w Esiku w Os tendzie Bacewiczówny, Panem Młodym w Har
nasiach Szymanowskiego, Zygfrydem w jeziorze łabędzim Czajkowskiego. 

Małgorzata Komorowska, opi sując na łamach „Tań ca" fenomen Przemysława Śli
wy, zawarła go w kilku określeni ach: „błysk oczu, wit a lność, s prężystość , swój sposób 
na sceniczne »bycie« ". Z ekspresyjn<i wyrazistości ą tancerza doskonale współgrały 

szczególnie dwie role stworzone pod ki erunki m Drzewieckiego - Mandaryn w Cu
downym mandarynie Bartóka i Juan w Epitafium dla Don Juana. „Zdeterminował je 
typ temperamentu scenicznego Śliwy - pi sała K morowskJ. - Jego s iła, energia, roz
pi e rający go żywioł ta ńca i młodośc i. Jako M, nda ryn i jako Juan nie wierzy! w śmierć. 
(. .. )W jednym i drugim przypadku ukazywał miło~ć wyzywa j ącą , był ostentacyjni e sil
ny i zwykły. ( ... ) Szczególn trudn ośc i przed s t awiała rol a Jua na, ze wzgl ędu na balast 
wybitnych kreacji akt.orski ch. Śliwei - z nagim torsem wi docznym w wycięciu strojnej 
bluzy - byt młody i pi ę kny. Ni urod ą feba, lecz mężcz zny wzbudza j ąc go pożąda
nie kobiet. Usprawi ·d liwiał rniłosn zeipaly. ( ... ) Prowadz ił ro l ę bez śl ad u znuż nia 
i beztreściowych zała rn a ri, o jakie tak łatwo właś ni e 

w teatrze tanecznego ru chu. Tancerz z pamiętały -
jak jego M andaryn i Juan pr-zyjrnowali ś mi e rl: ze 
zdziwieniem, tak i Prz my le w Śliwę jakby za 
każdym razem zaskakuj za pad nięci e kurtyny. 
Jakby jego szlu ka nie mieśc iła s i ę w ramach 
spektaklu, będąc czymś bardz i j osobi stym 
i gorętszym." 

1i pr;:iwda - sztuka Ś l iwy nie m i eści ła się 
w ramach spektaklu p zygoLowanego przez ko
goś in nego. I L1ż w 1966 r. zc d b iul wal jako 
choreogra f programów te l wizyjnych w Pozna
niu, Kalow icach i Krakow ie. W 1 72 r. opra 
wa ł pi e rwszą choreografi ę na s enie pery Po-
zn a ńskiej , w Aidzie Verd i go W 1976 r. zdecy
dował się na odważny krok - w p lni zasłu
żonej ławy czołowego Lanc rza Polsk ie-
go Te trn T;:i ń ca opu ~cił Poznań i prze-
niósl i ę do Gdyni , do 1i atru Mu-
zycznego Danuty Bacluszkowej na 
st, nowisko I so li ty i choreografa, 
a od s zon u 1977 / 78 - ta kże kie-
rownika balelu. Od 1982 r. te 
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same funkcje piastowa! w Operze Bygcłoskicj. W 1988 r., obchodząc jubileusz 25-le
cia pracy artystycznej, zakoriczył karierę tancerza. W latach 1992 - 94 byt kierowni
kiem Baletu Opery Krakowskiej. 

Jako choreograf lubi balety fabularne. Zrea lizowa ł m.in. ba l etową we rsję Wesołej 

wdówki Lehara, Dzwonnika z Notre Dame do muzyki Pugniego, Cliera i Wasilenki, 
Dziadka do orzechów Czajkowski ego, Peer Cyn ta Gri ega, Pana Twardowskiego Różyc

kiego, Szeherezadę Rimskiego-Korsakowa, Symfonię fantastyczną Berli oza ... Ma na 
swym koncie liczne choreografie do oper, operetek, musicali ... Chętnie opracowuje 
ruch sceniczny w teatrach dramatycznych. Może dlatego, że w balecie zawsze inte
resowała go synteza ta ncerza - aktora łączącego pan tomim ę, aktorstwo i sztukę bale
tową, ekspresją dramatyczną wzbogacaj ącego ekspresj ~' ta ńca . „Uważam - mówi - że 

tancerz ma nie tylko coś do zata ńczenia, ale i do powiedzenia. (. .. ) W r:.• współczesnym 
teatrze baletowym widz powinien tak samo uczestniczyć , jak w spektaklu dramatycz
nym, gdzie musi śl edzić każcie słowo, aby wiedzieć, o co chodzi. Musi ś ledz i ć uważ

nie każdy ruch, aby poznać znaczenie gestów, za pomocą których budow na jest ak
cja. Nie może to być wyłącznie oglądani e ł adnych, kolorowych obrazków na scenie. 
Tancerz musi zainte resować widza swoją kreacją, musi przykuć jego uwagę ". Według 

Śliwy popis tancerza ma wytworzyć ern ocj zdolne poru szyć: widownię . „Pi ękno prze
kazywanych emocji je.st dla mnie istotniejsze od piękna zewnętrznego ksztaltu - de
klaruje. - .Istotne dla mnie jest to, co siedzi w człowi eku, a nie kolor szminki podkre
ślaj,JcC'j urod ę . Ale do tego trzeba warsztatu aktorskiego. Nikt rni nie namaluj szmin
ką na twarzy, że moje uczucie jest pi ę kne - to trzeba zagrać, prze konać o tyrn s iłą wła

snego wnętrza" . 

„Z natury jestem e mocjonalistą . Bylem nim jako tancerz i pozosta łem nirn jako 
choreograf" - zwierza si ę Przemysław Ś liwa. 

O! Jestem śmiertelnie zakochany w ciele! Ciało jest dla mnie decydują
ce. Żaden duch nie okupi brzydoty cielesnej i człowiek fizycznie niepocią
gający będzie dla mnie zawsze z rasy potworów, choćby to był sam Sokra
tes' ... Ach, jak bardzo potrzebuję tego uświęcenia poprzez ciało! („.) Moja 
metafizyka jest po to żeby staczała się w c i a ło„. ciągl e . „ prawie bez wy
tchnienia ... jest jak lawina o naturalnej skłonności ku dołowi ... Duch? Po
wiem, że największą durną moją, jako artysty, nie jest wca le przebywanie 
w królestwie Ducha, a właśnie to, że nie zerwałem mimo wszystko z ciałem; 
i bardziej chlubię się tym, że jestem zmysłowy, niż tym, że znam się na Du
chu; i namiętność: moja, grzeszność , ciemność bardziej mi SCJ cenne niż mo
je światło. 

·1953 r. 

firw'ct~ 
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HENRYK 

... a ja c hoć w Boga nie wierzę, wierzę 

w Prawo Moralne i w Codnoś ' Człowieczą na ziemi. 
Jak uroczyśc i e to zabrzmiało! 

PIJAK 

A kto to prawo usta now ił , jeś l i Boga nie ma?„. 

HENRYK 

Kto? Ludzie. 

PIJAK 
No, to po cóż tak sie z tern uroczyś ie cyi browa ', 
j eś li to taki sa m ludzki wytwór, jak wszy tko inn ? 

HENRYK (zawst ydzony) 

istocie 

Do pe nego stopnia ma stu znoś' . Ja nie wi rzę 
W to wszystk .„ Ja się zachowuję 

Tak, jakbym wierzył , a jednak nie wierzę 
Szanuję , a jednak ni szan uję„. Klę k m 

Al e nie k l ękam„. Korzę si~' 

A jednak wcale się nie korzę 

I " iem, że wszy tko to arsa. A z tern 
Im więk'iz mądrość moja, tym straszni j za 
Maj głup ta„ . 

lub, akt li 

~<!~ 
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Kierownik techniczny: 

HENRYK TOKARSKI 

Brygadziści pracowni: 

krawieckiej damskiej - ELŻBIETA PARADOWSKA 

krawieckiej męsk i ej - MARIA PACZKOWSKA 

stolarsk iej - MARIUSZ ORPIK 

plastycznej - DOMINIK TKACZYK 

elektrycznej - EDWARD CIECHOŃSKI 
akustycznej - KRZYSZTOF DUŃSKI 

fryzjerskiej - BOŻENA MYSZAK 

Nakrycia głowy - GRAŻYNA SKORNIEWSKA 

Pracownia ·!usarska - ELIGIUSZ SKRZYPEK 

Rekwizytorzy - TOMASZ BUJAK, JAKUB PIK 

Brygadier sceny - ANDRZEJ GAWROŃSKI 

Światło - ANDRZEJ BILIŃSKI, EDWARD CIECHOŃSKI, JAN WITKOWSKI 

Dźwi ąk - JANUSZ CIEŚLIK, KRZYSZTOF DUŃSKI 

Konstrukcje metalowe wyprodukowaly 

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkól li ch nicznych w Świdniku 

Redakcja programu - JERZY JASIŃSKI 
Rysunki - PAWEŁ DOBRZYCKI 

W programie wykorzystano rn. in. fragmenty Dziennika W. Gombrowicza 

Zdjęcia P. Dobrzycki go, T. Bajerskiego i P. Ś liwy wykonała Iwona Burdzanowska. 
Zd jęc ie M . Kochańczyka wykonała Małgorzata Bramorska-Fogiel. 

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
20-004 Lublin , ul. Narutowicza 17, tel: 532 42 44, 532 2 35, fax 32 07 27 

Te atr jest wyposażony w apa ratu rę dla widzów n iedosłyszących 

Biuro Obsługi Widzów 
kierownik - BARBARA tĄCZEWSKA 

Czynne: pon iedzia łek-pią tek, w godz. fi -15' , td. 532 44 36 

Ka5'1 bi l towa czynna codziennie z wyjątki m poniedzi.i łków 
w godz. 10 "-13 " i TG '-19 ' (niedziele 16 -1'l ), tel. 532 42 44 w. )54 
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