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"Cała nowoczesna literatura amerykańska wywodzi się z tej jednej książki" 
(Ernest Hemingway o 11 Przygodach Hucka" Marka Twaina) 

Mark Twai,n 
tak naprawdę jest pseudonimem literackim. Pochodzi od zawołania 

pilotów rzecznych na Missisipi. Krzyczeli twain podczas sondowania dna, 
co oznaczało 2 sążnie, czyli bezpieczną głębokość dla statków. 

Naprawdę Mark Twain nazywał się Samuel Langhorne Clemens. Przy
szedł na świat 30 listopada 
1835 roku we Floridzie w stanie 
Missouri. Zmarł 21 kwietnia 
191 O roku w Redding (stan 
Connecticut) . 

Dzieciństwo spędził w 
miasteczku Hanniba il n. Missisipi. 
Było to jednak dzieciństwo 
bardzo krótkie. W wieku 12 lat, 
stracił bowiem ojca i po jego 
śmierci sam musiał zarabi,ać na 
życie. Wykonywał różne zawo
dy. Pracował jako czeladnik 
drukarski, poszukiwacz złota, 
pilot rzeczny na Missisipi, 
górnik i, dziennikarz. 

Debiutowa/ w 1 865 roku 
tomem nowel O sławnej ska
czącej żabie z hrabstwa Calave
ras i inne szkice (The Celebrated 
Jumping Frag of Calaveras 
County and Other Sketches). 

W 1 869 roku wydał tom 
szkiców z podróży po Europie i 
Palestynie Prostaczkowie za 
granicą czyli nowa pielgrzym
ka(The lnnocents Abroad or The 
New Pilgrim's Progress). Ośmie
szył w nim snobistyczne nawyki 
i zachowania turystów amery
kańskich. 

Wszystkie utwory Marka 
Twaina są rzetelnym, realistycz
nym obrazem ówczesnej Arne-
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ryki. Traktują o ważnych zagadnieniach społecznych i moralnych. Odwo
łują się do uniwersalnych i ponadczasowych wartości ale też do całej sfery 
uczuć ludzkich. To z jednej strony. Z drugiej nie są pozbawione humoru a 
nawet komizmu. 

Pisarz był gorącym rzecznikiem zniesienia niewolnictwa. Jego stosunek 
do Murzynów występuje wyraźnie w książce Przygody Hucka. Jest to lite
racka transpozycja wydanego w 1883 roku dzieła o charakterze reportażo
wym Życie na Missisipi (Live on the Missisipi). Autor przedstawił w nim 
życie różnych ludzi, skupiające się wokół głównej arterii wodnej Stanów 
Zjednoczonych. 

Książki Marka Twaina były i są ulubioną lekturą nie tylko dzieci i mło
dzieży ale także dorosłych. Ich akcja toczy się bowiem na szerokim tle 
obyczajowym i społecznym, a bohaterowie naszkicowani są z wielką 
prawdą psychologiczną, barwnie i żywo. 

Pierwszą dużą powieścią Twaina, dzięki której stał się znany na świe
cie, były Przygody Tomka Sawyera. Ostatnim dziełem, którego nie dokoń
czył była wydana 1924 roku, autobiografia. 

Życie Twaina było niezwykle barwne i bogate a ze wszystkich sytuacji 
życiowych i licznych obserwacji potrafił stworzyć obszerny materiał dla 
swojej wielokierunkowej twórczości, obejmującej powieści historyczne, 
fikcję ~ iteracką, rozprawy ekonomiczne i znakomite powieści podróżnicze. 

Spośród literatury dedykowanej dzieciom i młodzieży najpopularniej
sze są: 

KRÓLEWICZ I ŻEBRAK (The Prince an the Pauper, 1882) 
Fabuła tej książki została zapożyczona z ludowych baśni o królu -

żebraku i mądrym prostaczku. Opowiada o tym jak to angielski królewicz 
Edward (chodzi tu o angielskiego króla chłopca Edwarda V'I) w przebraniu 
małego żebraka, Toma Canty, wędrował po zaułkach Londynu gdzie zetknął 
się z prawdziwą nędzą i niesprawiedliwością społeczną. Prawdziwy Tom 
Canty przebrany za królewicza i bardzo do niego podobny, usiłował zapro
wadzić nowe porządki na dworze królewskim, zgodnie ze swym rozsąd
kiem i poczuciem sprawiedliwości. Bajka osadzona na tle historii XVI 
wiecznej Anglii, przepojona jest dążeniem do sprawiedliwości i wiarą w 
równość ludzi, niezależnie od miejsca ich urodzenia i rangi społecznej . 

PRZYGODY HUCKA (The adventures of Huckleberry Finn - 1884) 
Książka nawiązuje do „Przygód Tomka Sawyera". Akcja toczy się w 

okresie kolonizacji dorzeczy Missouri i Ohio. Przyjacie l Tomka - Huck 
posługując się tratwą ucieka z wyspy na której uwięził go ojciec pijak. 
Towarzyszy mu zbiegły niewolnik, Murzyn. Pomiędzy uciekinierami zawią
zuje się serdeczna przyjaźń. Autor tej pasjonującej, pełnej przygód opowie
ści odmalował twarde i brutalne życie w owych czasach, a jego młody 
bohater przedstawiony jest z dogłębną i wnikliwą znajomością psychiki 
dziecka. W książce tej jest wszystko - ciekawa przygoda, świetny szkic 
obyczajowo - historyczno - społeczny i jednocześnie wysoki poziom lite
racki. 
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PRZYGODY TOMKA SAWYERA 
( The adventures of Tom Sawyer 1876) 
To powrót do świata wyobraźni. Takie jest przesłanie tej powieści, w 

której dzieci nie miały gotowych zabawek a pomysły na dobrą zabawę 
rodziły się w ich fantazji. 

Fabuła osnuta została na własnych wspomnieniach pisarza z lat dzie
cinnych. 

Jest to też powieść odbiegająca od tradycyjnych wzorców literatury 
młodzieżowej. Opowiada o niezwykłych przygodach dwóch chłopców: 
Tomka i Hucka, którzy poszli w nocy na cmentarz aby pochować kota i 
stali si.ę przypadkowo świadkami zbrodni, a później ujawnili przed sądem 
jej sprawcę. 

Akcja toczy się tuż przed wo}ną secesyjną. Autor przedstawił w niej 
barwny obraz Ameryki tamtej epoki łącząc humor i satyrę z surowym reali.
zmem. Syliwetki bohaterów odmalowane są po mistrzowsku a akcja trzyma 
przez cały czas w napięciu . 

Musk hall stworzony przez Jana Szurmieja to barwne roztańczone i 
rozśpiewane widowisko, które ni1e tylko bawi ale także wzrusza. Tyrn naj
bardziej poruszającym momentem są odwiedziny Tomka i Hucka w więzie
niu, w którym na rozprawę oczekuje Muff Potter. I właśnie jego pieśń, 
śpiewana zza krat więziennych poruszy zapewne do głębi większość wi
dzów. Bo jest to pieśń o wielkiej samotności człowieka. Wszystko to zasłu
ga wrocławskiego poety-Romana Kołakowskiego, który napisał songi do 
tego przedstawienia i Zbigniewa Kamecki ego, kompozytora. 

Jednak to tylko jeden z nieli cznych, chwytających za gardło, akcentów. 
Całość bowiem tryska radością a momentami jest wręcz komiczna. Tak jak 
choćby finałowa scena rozprawy sądowej i song o opinii publicznej. 

Stworzenie tak dużej rea lizacji wymagało, rzecz jasna, wzmocnienia 
zespołu aktorskiego Teatru Dramatycznego w Elblągu. Z jednej strony, 
przyczyną były charaktery postaci a z drugiej wymogi dalszej eksploatacji 
tego przedstawienia. Stąd wiele ról dublowanych, zaproszenie do obsady 
aktorów z innych teatrów a nawet amatorów, wywodzących się z e lbląski· e
go teatru Alter Ego. 

Niewątpliwą atrakcją jest, bez wątpienia, udział w pierwszej obsadzie 
Tomasza Mandesa oraz Roberta Wabicha. Obydwaj aktorzy znani są wielu 
widzom z ekranu. Pi erwszy z nich jako ordynat Michorowski z serialu 
„Trędowa~a". Drugim.in. z wchodzących właśnie do kin filmów Pasikow
skiego, Lindy, Krauzego, Dzikiego i 14 rek lam telewizyjnych. 
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Kierownik Działu M;irketingu ·i Obsługi Widowni 

Ewa Wiśniewski'\ 
Kierownik Admin istracyjn}' 

M<lriusz Budzyński 
Kierownik Techniczny 

Zbigniew Wi'\łduc h 
Kierownik Pracowni Krawieckiej 

Grażyn<l Przeździe ka 
Głóvvn y Akustyk 

Zbigniew Piotrzkowski 
G łówn y Elektryk 

Kazimierz Kowa lski 
Brygadier Sceny 

Waldemi'\r Stańczuk 

TEATR 
DRAMATYCZNY 

\V ELBLĄGU 

DYREKIOR NACZELNY TEATRU 

DARIUSZ BARTO N 

Garderobiane 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY 

ADAM DZIECINIAK 

Gri'\Żyn,1 Górni'\ 
Mel<lnia Niemiec 

Pracownia Malarska 

Elżbieta Dymiszkiewicz 
Pracownia Fryzjerska 

Anni'\ Lewicka 
Pracownia Stolarska 

Zygmunt Połeć 
Władysław Prokopowicz 

Rekw iz ytor 

Piotr Begej 
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Jan Szurmiej, stworzył do dziś około 70 widowisk 
muzycznych. Największą sławę przyniosły mu m.in. „Piaf", 
„Skrzypek na dachu","Sztukmistrz z Lublina", czy poświę
cony Włodzimierzowi Wysockiemu „Ósmy krąg". 

- Tym razem mamy widowisko oparte na literaturze 
młodzieżowej dlaczego? 

- Dlatego, że to dobra proza, bo przecież Marka Twa
ina, który wpisał się do historii literatury światowej. Ale 

myślę, że powstał music hall adresowany nie tylko do młodzi eży. Bawił się 
dobrze będzie też widz dorosły. Przypomni sobie swoje młode lata. 

- Co było przyczynkeim do poszukiwań w tym kierunku? 
- Swojego czasu w rozmowie z dyrektorem Teatru Polskiego we Wro-

cławiu (a obecnie dyrektorem Teatru Telewizji), Jackiem Wekslerem, okaza
ło się, że chciałby mieć pozycje wyrastające z dobrej literatury młodzi,eżo

wej. A, że forma muzyczna podnosi atrakcyjność takiego dzieła, to z całą 
pokorą dla teatru muzycznego jako gatunku, postanowiliśmy zrobić cykl 
zaczynając od ,,Ani z Zielonego Wzgórza" Lucy Montgomery. Później 
zrobiłem „Pierścień i różę" Thackeray'a, następnie „Przygody Tomka Sawy
era", a teraz Roman Kołakowski kończy drugą część „Przygód Hucka". I to 
były spektakle, które w tym dziesi ęc iol ec iu zajęły poważną część repertuaru 
Teatru Polskiego. 

Te przedstawienia, skierowane do młodzieży, poprzez dobrze skompo
nowaną muzykę, adaptację, czy słowa piosenek, z całą sztuką reżyse rii, 

techniki i z mocnym zespołem aktorskim, który mógł się podjąć takiego 
zadania, zostały stworzone na bazi e dobrego music hallu. 

I sam zdziwiłem się, że zaczęła na nie przychodzić nie tylko młodzież 
szkolna ale całkiem dorośli ludzie. Kiedy zrobiono wywiad środowiskowy, 
okazało się, że wszyscy czytali tę ks iążkę i chcieli zobaczyć jak to wygląda 
na scenie. I sądzę, że nie wyszli zawiedzeni, bo przedstawienia grane są do 
dzisiaj przynosząc teatrowi sukces tak artystyczny, jak i komercyjny. Powtó
rzyłem Tomka w Krakowie. Efekt jest taki, że we Wrocławiu jest on grany 
szósty sezon, a w Krakowie pięć lat i wciąż jest zapotrzebowanie. Stąd 
decyzja, j1 aką podjął dyrektor Dariusz Barton i dyrektor artystyczny Adam 
Dzieciniak, była dobrym wyborem. Bo gwarantuje to sukces i ludzie będą 
na to chodzili. To nie wynika z mojej ni eskromności wypowiedzi i nie z 
tego, że ja to swoją pracą reżyserską i nazwiskiem firmuję. Również z tego 
faktu, że firmują to takie nazwiska jak: Zbigniew Kamecki, który skompono
wał piękną muzykę, Roman Kołakowski, św i etny poeta, autor tekstów 
piosenek i aktorzy. To stanowi siłę i z całą przyjemnością tego Tomka 
Sawyera w Elblągu przygotowałem. 
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- A jak się tu pracowało? 

- Wiele osób pyta dlacze
go w tak jednak niedużym 
mieście, tak wielka realizacja 
i tak znany reżyser? 

- Widocznie jest takie 
zapotrzebowanie i taka 
polityka artystyczna teatru. Ja 
twierdzę, że dobre, czy duże 
spektakle nie powstają tylko 
w Warszawie. To my określa
my, że coś jest miastem 
prowincjonalnym a prowin
cjonalizm określa sposób 
myślenia, on siedzi w naszej 
głowie. Wspaniałe dzieła i 
kompanie teatralne nie 
znajdują się jedynie w No
wym Jorku czy stolicach 
danych państw. Bywają 
gdzieś na uboczu. Weźmy na 
przykład Avignon czy Edyn
burg. To nie są wielkie mia
sta. Dla mnie nie jest ważne 
gdzie, tylko z kim, czyli 
dobry zespół i teatr. 

- To wymagało przewartościowania myślenia o teatrze. Kiedyś, konser-
watywnie uważano, że teatr muzyczny to taka młodsza i głupsza siostra 
teatru dramatycznego. Kiedy mamy do czynienia z formą teatru muzyczne
go, w dobrym tego słowa znaczeniu i aktor dramatyczny uczestniczy w 
tym, wtedy poznaje wartość ciężkiej pracy jaką mają aktorzy teatrów mu
zycznych. Też w dobrym tego słowa znaczeniu. Bo można źle wyreżysero
wać i zagrać źle Hamleta ale można źle zrobić i zagrać music hall. Wszyst
ko można położyć. Mówmy jednak o dobrych energiach, które składają się 
na efekt artystyczny. Po pierwsze, trzeba znakomicie śpiewać, co przy tego 
typu zespole, nie maj1ącym dużego kontaktu ze śpiewem, równa się żmud
nej pracy. Dzień po dniu. Uczenie nutek itd. Do tego przychodzi aktorstwo 
przypisane teatrom dramatycznym i choreografia, do której trzeba mieć 
dobrą kondycję. 

Moje wrażenie jest takie, a mówię to bez cienia obłudy, że zespół 
bardzo entuzjastycznie podszedł do tej pracy i pracował bardzo ciężko. 
Oczywiście zaproszona została do niego utalentowana młodzież aktorska. 
Bo młodych muszą grać młodzi. Był zatem casting. Doszła też młodzież z 
teatru amatorskiego, która uczy się od zawodowych aktorów i to jest bardzo 
wdzięczna grupa, bo nawet przy ich niedoborach warsztatowych widać 
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było, że chcą pracować. Mogę powiedzieć o atmosferze pracy, że była 
bardzo dobra. Ale były i duże trudy, bo żeby osiągnąć efekt trzeba było 
pracować, dzień po dniu do późnej nocy. A jaki to dało skutek, to nie mnie 
o tym mówić. 

- Niebagatelną rolę w tym przedstawieniu odgrywa technika? 
- Myślę, że dyrektor Barton zrobił wszystko aby zapewnić opakowanie 

technic~ne,_ od którego zależy wykreowanie świata Tomka Sawyera. Mamy 
do czynienia z projekcją, efektami natury muzycznej, w związku z tym 
użyte będą techni,ki mikroportowe. Jest współproducent pan Jacek Bański, 
który po rozpoznaniu wartości tego dzieła, wyłożył pieniądze na te urzą
dzenia. Trudno opisywać scenografię ale jest ona zbudowana przy użyciu 

nowoczesnych technik. Wystarczy, zasygnalizować, że kreuje ją światło. 
Raz jesteśmy na wyspie otoczonej Missisipi, za chwilę w grotach lub w 
domu państwa Sawyerów. 

.. A ta cała technika przecież w Elblągu pozostanie dla innych insceniza
CJI, bo to wszak nie jednorazówka, którą się wyrzuci do kosza. Myślę, że 
sk?ro mamy w domu komputery, to dlaczego na scenie nie mamy używać 
m1kroportó~. Widz dzisiaj nie pr~yjdzie na byle co. Trzeba dać mu rzeczy 
dob.re, czyli podbudowane techniką. Nie mówię, że od razu mają to być 
lataiące nad sceną helikoptery a ale skoro mówimy o śpiewaniu, to ono 
musi wybrzmieć. 

- Czy Tomek ma swoje przesłanie? 
. - W teatrze zawsze staram się uzewnętrznić swoje uczucia, coś co jest 

un1w~rsalne, ponadczasowe, romantyczne. W pogoni za różnymi dobrami 
materialnymi, w zachłyśnięciu się subkulturą plastikową, w obronie przed 
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tym, co jest narzuconym chłamem, uważam , że jako skromny człowiek 
teatru, mam obowiązek przywracania wartości uniwersalnych . Staram się 
pokazać to, co jest człowiekowi przypisane od czasu, kiedy si ę pojawił na 
ziemi. Czyli uczuciom miłości , nienawiści, namiętności. Jeżeli w zderzeniu 
z publicznością, która jest dla mnie najwyższym krytykiem, mam do czynie
nia ze spektaklem granym latami, dowód, że jest on potrzebny. Wtedy jest 
łatwiej żyć i łatwiej wiedzieć, że to co się robi jest ważne. 

„ Przygody Tomka Sawyera" dedykuję ludziom mającym wyobraźnię i 
chcącym sobie przypomnieć czym są romantyczne uczucia. Chcę przywo
łać, te podstawowe wartości jak: odwaga, honor, miłość, romantyczność, 

słowem to, czego nam we współczesnym świecie brakuje. 
Rozmawiał: Marek Kopy la 

Savoir vivre 
Jest gorszy niż więzienie! 
Savoir v ivre -
Skrywane w żarty 
Nakładanie pęt! 

Savoir vivre 
To duszy zniewolen ie! 
Savoir vivre 
Jest tyle wart 
Co zagubiony cent! 

To jest marynarska polka
Stępka, bu laj, saling, rolka, 
gufa, koja, stewa -
Żeglarz tańczy ją i śpiewa! 
Przygód nie ma bez ryzyka
Nesa, kubryk, luk, skrajnika, 
Cuma, szekla, knaga
Najważn iejsza rzecz - odwaga 

Hej oberwańce i ostatnie ciury, 
Niebieskie ptaszki i lądowe szczury, 
Którym brakuje chęc i, aby żyć-
Jutro musicie już załogą być! 
Włóczędzy z każdej ławki przeganiani, 
Niepełnosprawni, nieprzystosowani, 
których opuścił dawno Anioł Stróż
Jutro musicie być załogą już! 

Kiedy ma się tak mało lat 
Tajemnicą jest cały świat 
Czemu stworzył nam dobry Bóg 
Taki trudny do przejścia próg? 
Czemu mówią nam: „to jest złe!" 
Przedrzeźniają i śmieją s ię? 

Repertuar Teatru 

Duia Scena 

Mayday 
11.ay Coaney 

reż. Stefan Szaciłowski 

Skarby Złotej Kaczki 
Mirosław Lebkowski, Stanisław Werner 

reż. Kdam Dzieciniak 

Damy i Huzary 
Rleksander Fredro 

reż. antoni Baniukiewicz 

Bóg 
Woody Allen 

reż. Zbigniew Wilkoński 

Przygody Tomka Sawyera 
Mark Twain 

reż. Jan Szurmiej 

Mała Scena 

Antygona w Nowym Jorku 
Janusz Głowacki 

reż. BartłomiejWymmirski 

Narkomanka 
Barbara Jl.osiek 

reż. Bartłomiej Wyszomirski 

Jordan 
Knna 11.eynolds.Moira Buffini 
reż. Bartłomiej Wyszomirski 

Noce sióstr Bronte 
Susanne Schneider 

reż. Jl.o bert Walkowski 

Zbrodnia i kara 
Fiodor Dostojewski 
reż. Edward Żentara 

Pchła 'Szachrajka 
Jan Brzechwa 

reż. Kdam Dzieciniak 

Pornograf 
Georges Brassens 

reż. Kdam 1Dpatowicz 

Kasa Teatru Czynna ID.DO -12.DD oraz 13.DD-17,DD 
Zamówienia · Dział Marketingu i Obsługi Widowni 

Tel.234 52 12 lub 232 95 33 w.391 i 326 



191 premiera grudzień 2000 r 

Producenci: 

Teatr Dramatyczny 
w Elblągu 
www.teatr.elblag.pl 

& Jacek Bański 

Patronat Honorowy 
-

• Embassy of the United States 
of Hmerica, Warsaw 

Patronat Prasowy 

Gazeta Wyborcza 
lg~~~t~ 
fiĄ t fTA W El-łl:LAGU 

Promocja i reklama 

lnvest · Net s. c. Elbląg 

Opieka Wydawnicza 

Regionalne Centrum Marketingu 
"Tydzień w Elblągu" 

VW'JmIDZZJTIEl~r 
~~ w lnBJLii<!i~ l \J 

Nasze serca biją rytmem zbuntowanym 
Rytmem zbuntowanym wszystkich młodych dusz 
Młodych dusz mających fantastyczne plany 
Plany przepłynięcia nieprzebytych mórz. 
Przepłynięcia mórz pomimo strasznej burzy 
M imo burzy, co szaleje wokół nas ... 

Opinia publiczna występki piętnuje, 
Opinia publiczna porządku pilnuje, 
Opinia publiczna odwagę nagradza, 
Opinia publiczna ostrożność doradza, 
Opinia publiczna zna prawo wspaniale, 
Opinia publiczna nie myli się wcale. 
Najwyższa instancja demokratyczna -
Opinia, opinia, opinia publiczna! 

Zapalmy fajkę pokoju 
Choć gorzki bywa jej smak 
W skupieniu, w ciszy, w spokoju 
Czekamy na losu znak. 
Gdy dym zaczyna gryźć w oczy 
Tęsknota w garści nas ma, 
A w dół po twarzy się toczy 
Zwyczajna piracka łza. 

Na galerze czy liniowcu, na fregacie czy korwecie 
Heja-ho wybieraj żagle, chwytaj wiatr! 
Z opowieści marynarzy prawdy o nim się dowiecie 
Heja-ho wybieraj żagle, chwytaj wiatr! 

Teksty, zdjęcia, redakcja programu, plakatu i afisza: Marek Kopyla 
DTP: Marc in Dworzecki (Wydawni ctwo RCM) 
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