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MARIA PRUSSAK 

Jakub - błogosławiony kłamca 

Od kilku już tysiącl eci kolejne pokoleni a czytają pełne dra

matycznych i niejednoznacznych wydarzeń historie bibl ijnych 

patriarchów - Abraham a, Izaaka i Jakuba. Wciąż od nowa pytają 

o ich sens, szukają wyjaśnień w całym tekście Pism a Święteg o 

albo chcą przede wszystkim zrozumieć znaczenie historii kon

kretnego bohatera, o którym opowiada Ksi ęga Rodzaju, czyli 

ks ięga początków rodu lu dzkiego. Możn a bowiem dostrzec tu 

i dzieje przymierza Boga ze swoim ludem, i odtwarzający się 

później wzór losów człowieka w rękach Boga Stwórcy. Nie są to 

dydaktyczne opowieści, ale paradoksalne i z punktu widzenia 

prostej ludzkiej logiki niesprawiedliwe przykłady wybrani a 

i odrzucenia. Bóg nie wybiera wszystkich. Wybiera kogoś jedn e

go, nie zawsze tego, kto wydaje s ię n ajszlachetniejszy, jego 

ks ztałtuje i jemu powierza do wypełnieni a szczególną misj ę. 

Wybraniu towarzyszy błogosławieństwo, a odrzucenie zawsze 

połączone jest z przekleństwem . Bóg i ojcowie wcale nie obda

rzają błogosławieństwem najst arszych synów, naturalnych dzie

d ziców. Zapisane w Księdze Rodzaju historie mogą prowokować 

pełne oburzenia pytania o kapryśne drogi boskich przeznaczeń. 

Ale mog ą równi eż skłaniać do zastanowienia, co znaczą nigdy 

do koń ca nie pojęte Boże plany. 

Nie dziwi więc, że przy pierwszej lekturze gorsząca wydaje 

się opowieść o Jakubie, który swoje pierworództwo i błogosła

wień stwo zdobył podstępem i kłamstwem, choć ojciec chciał po

błogosławić Ezawa. Bracia byli bliźn iakam i , ale to jednak Ezaw 

pierwszy przyszedł na świat . Ki edy bliźn i ęta walczyły ze sobą już 

w łonie swej matki, Rebeki , pytała ona, jak pytaliby wszyscy lu

dzie do dziś - „Jeśli tak bywa, t o czemu mnie się to przytrafia?" 

(cytuję Biblię Tysi ąclecia, ponieważ jest jaśniejsza) - i otrzymała 

od Boga trudną, zwiastującą konflikt zagadkową odpowiedź: 

„starszy będzi e sługą młodszego" (Rdz 25, 22. 23). I choć nas to 

ciągle może zdumiewać i gorszyć, to właśnie Jakubowi po latach 

zmagań i wędrówek Bóg zmienił imię na Izrael i to on stał się 

protoplastą całego narodu wybranego i ojcem wszystkich wie

rzących. Do dziś bywa tak, że ludzie rozpoczyn ają swoją modlit

wę od słów „Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba". 

Kiedy czyta się całą historię Jakuba, trudno nieraz obronić 

się przed myślami, że Bóg drwi z ludzkich porządków i ludzkich 

planów, plącze ludzkie drogi, żeby urzeczywistniać swój zamysł 

wykraczający poza horyzont jednego żywota. Trudno jednak za

razem nie dostrzec, jak wielka i nieodwracalna jest siła błogosła

wieństwa. Nawet jeśli zostało udzielone kłamcy, nie może mu 

zostać odjęte, ale też nie jest gwaran cją dobrobytu i życia w po

koju - przeciwnie staje s i ę ogromnym wyzwaniem, kt óremu 

trzeba sprostać. I wtedy dobrze jest spojrzeć inaczej . Dobrze pa

miętać, że ch oć nieodgadnione są motywy, jakimi kieruje się 

Bóg wybierając jednych i odrzucając innych , to wszystko, co czy

ni, jest dobre i służy dobru. Dobrze więc pomyśleć i o tym, że 

odrzucenie może czasem ozn aczać los łatwi ej s zy, a błogosła

wieństwo może okazać się skazaniem na trud, n ieustannym 

próbowaniem wierności - to właśnie pokazuje los Jakuba, który 

bez względu na pogmatwane koleje losu uwierzył Bogu. 

Jego g orące pragnienie zdobycia pierworództwa i związane

go z nim błogosławieństwa oznacza zatem również wybranie 

służby, gotowość do podjęcia misji wykraczającej poza ludzkie 

plany i zwyczajną możliwość rozumienia. Bo błogosławieństwo, 

jakim obdarza Bóg tego, kogo wybrał, spływa w istocie na wszys

tkich ludzi, ogarnia następne pokolenia. Sam Bóg w widzeniu 

sennym zapewnił Jakuba: „wszystkie plemiona ziemi otrzymają 

błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków" 

(Rdz 28, 14). Kiedy czytamy Pismo Święte dalej i dochodzimy do 

Ewangelii według świętego Mateusza, już wiemy, że Jezus, który 

przyniósł zbawienie całemu światu, pochodził z rodu Jakuba. 

Trudna jednak jest tajemnica Bożej sprawiedliwości i niepo

jęte drogi wypełnienia obietnicy. Rozumiał to dobrze apostoł Pa

weł, toteż przypominając w Liście do Rzymian dzieje przymierza 

oraz historię Jakuba i Ezawa, zapewniał z gwałtowną żarliwoś

cią: „Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Żad

ną miarą! Przecież on mówi do Mojżesza: <da wyświadczam łas

kę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję»" (Rz g, 14-15). 

Pawłowe pytania o niepojęte Boże plany, a więc o to, jak urzą

dzony jest świat i jakie miejsce zajmuje w nim człowiek, ciągle 

wracają i powodują kolejne wątpliwości. Mało kto umie zdobyć 

się na podobną żarliwą ufność i całkowicie zdać się w swoim 
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życiu i w swoim rozumieniu świata na Boże działanie. Elemen

tarną potrzebą człowieka jest stawianie pytań. Niełatwo przyjąć 

wprost perspektywę Biblii , w której Bóg bezpośrednio rozmawia 

ze swoim i wybranymi, kiedy Jego głos wydaje się coraz mniej 

słyszalny, a może tylko słychać go inaczej . 

Sztuka ostatnich stuleci , wracając do biblijnych historii, stara 

się rozumieć przede wszystkim człowieka i dramatyzm jego de

cyzji. I do biblijnych patriarchów przykłada miarę konkretnego, 

pojedynczego życi a. Ono stanowi treść naszych pytań , bo tylko 

z konkretnym człowiekiem można zestawiać własne losy. Współ

czesna sztuka wybiera więc poszczególne tem aty i wątki, najcie

kawsze, najbardziej przejmujące, i dopełnia je komentarzem, 

poszerza psychologicznie i emocjonalnie. 

Stan i sław Wyspiański w swoich dramatach często odwoływał si ę 

do motywów zaczerpniętych z przeszłości - z historii , z innych 

dziel sztuki, n iekoniecznie z lit eratury. Jakby chciał od nowa 

sprawdzić i przemyśleć świ at , jaki nas uks ztałtował i określ ić 

w nim m iej sce jednostkowej wolności i odpowiedzialności. 

Sceny z życia biblijnego Jakuba wypełniają trzeci akt Akropo

lis, jednego z najbardziej osobliwych dzieł Wyspiańsk i ego. Czas 

akcji okre śl a otwieraj ące dramat zdanie: „Rzecz dzieje się na 

Wawelu w noc wielką Zmartwychwstania". Bohaterem całego 

u tworu jest przede wszystkim Katedra Wawelska, bohaterami 

kolejnych aktów stają się znajdujące się w niej dz i eła sztuki -

ożywające i odzyskujące s ilę witalną postacie z nagrobków, 

schodzący z gobeli nów bohaterowie wojny troj ań ski ej, Jakub 

i osoby, które spotykał podczas swoich wędrówek , z stępuj ący ze 

szczyt u organów harfiarz , król Dawid, i przemawiający znad 

główn ego ołtarza Salwator, zmartwychwstały Jezus. Wszystkie te 

postacie w dramacie Wyspiań skiego obrazują dzieje ludzkości , 

teraz pewnie powi edzi elibyśmy ostrożni ej - dzieje cywilizacji 

europejskiej. Historia Jakuba, jedno z najważniejszych wydarzeń 

w tych dzi ej ach, była tematem arrasów, które wisiały kiedyś 

i dziś po remoncie wi s zą znowu w głównej nawie kościoła. Te 

arrasy poeta przypomniał w wierszowanym wstępie rozpoczy

nającym trzeci akt. W jego dramacie biblijne postacie wystąpią 

w renesansowych „wyblakłych , sutych strojach gobelinów" i prze

mówią szesnastowieczną pol szczyzną księdza Jakuba Wujka. 

Wyspiański po prostu udramatyzował obszerne fragmenty 

Pisma Świętego, podzielił je na role . Pomiędzy nie wplótł własne 

wierszowane dialogi i poetyckie didaskalia. Nie stworzył jednak 

dramatycznej stylizacji - ani biblijnej , ani renesansowej. Szukał 

elementarnej prawdy o człowieku . Zawarł w swoim dramacie 

mocno zmodyfikowaną, inną niż biblijna wersję ludzkich losów. 

U Wyspiańskiego Jakub wydziera bratu błogosławieństwo 

wbrew własnym wyrzutom sumienia, trochę przymuszony prze

znaczeniem i potrzebą sprostania wyzwaniom losu. Błogosła

wieństwo nadaje prawomocność czynom fałszywym, jest w sta

nie przywrócić im prawdę, nie uwalnia jednak od wyrzutów su

mienia. Przekleństwo odbiera człowiekowi prawdę i wystawia 

go na łup zła. Na desperacki zarzut Ezawa „Mój brat oszustem, 

was okłamał! " , Izaak odpowiada bezlitośnie: 

„Przyszedł rodzony twój zdradliwie 

i sprawił, żem twą prawdę złamał, 

gdy on w błogosławieństwie żywie ." 

Słowa Izaaka, który tak łatwo dał się zwieść podstępem , brzmią 

jak wyrok. To jedno zdarzenie niszczy spokojny byt rodziny i zgo

dę między braćmi - Ezaw grozi zemstą, Jakub musi uciekać z ro

dzinnej ziemi i tak dopiero rozpoczyna się jego niełatwa walka 

o własny los. Jakub ciągle musi coś zdobywać - i prawo do miło

ści wybranej kobiety, i swoje błogosławieństwo wydzierając je 

boskim posłańcom zupełnie tak samo, jak kiedyś wydarł je bratu. 

Nawet wtedy, kiedy Wyspiański w poetyckich didaskaliach 

zwiastuje nadejście godziny rozpoczynającej „czas Niebios i Zie

mi przymierza", kiedy rzeczywiście pojawią się Aniołowie snu 

Jakubowego, na szczycie drabiny, po której wędrują z nieba na 

ziemię, Jakubowi nie ukaże się Bóg , a Aniołowie zapowiedzą mu 

żywot rozdzierany sprzecznościami. Sprzeczne są i zstępujące 

z nieba zapowiedzi i wznoszące się do nieba ludzkie prośby. 

I takie, pełne sprzeczności będą dalsze losy Jakuba z jednym tyl 

ko wyjątkiem - pełnej olśnienia, wiernej i wytrwalej miłości do 

Racheli . 

Życie Jakuba w rozumieniu Wyspiańskiego nie byłoby speł 

nione, gdyby w lęku przed swym bratem, Ezawem, został na ob

cej ziemi. Żeby bracia mogli się spotkać , muszą pokonać w sobie 

strach i wrogość, muszą złamać przeznaczenie, jakie na pozór 
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narzucił im ojcowski wyrok. To znaczy, że Jakub musi raz jeszcze 

podjąć trud wybrania, przemocą zatrzymać przechodzącego 

obok czarnego Anioła i zdobyć dla siebie błogosławieństwo bos

kie już , nie ojcowskie. W Piśmie Świętym sam Bóg zmagał się tej 

nocy z Jakubem i wtedy właśnie nadał mu nowe imię - Izrael. 

U Wyspiańskiego chodzi o to, żeby pokonać własną słabość, 

żeby wyrwać się przeznaczeniu. Anioł, z którym walczy Jakub, 

jest świadom męki, jaką zadaje tym, których poddaje próbie, ale 

tylko oni naprawdę będą w stanie decydować o własnym losie. 

Dopiero dzięki tej walce pojednanie między braćmi stanie się 

możliwe, bo czarny Anioł uznał prawo Jakuba do wolności. Wys

piański inaczej niż komentatorzy Biblii chciałby rozumieć wy

branie Jakuba i jego misję w dziejach świata. W jego dramacie, 

inaczej niż w Księdze Rodzaju, bracia spotykają się i już się nie 

rozstaną, zamieszkają obok siebie. Bo pojednanie między nimi 

uwalnia ludzi od ciążącej na nich od czasu wypędzenia z raju klą

twy Kaina. 

Piotr Cieplak wybrał z Akropolis fragmenty trzeciego aktu 

i tematem swojego przedstawienia uczynił tylko historię Jaku

ba. Już nie jesteśmy na Wawelu w noc Zmartwychwstania. Akcja 

nie rozgrywa się, jak u Wyspiańskiego, na schodach katedry 

w strojach z gobelinów. Cieplak ogołocił postacie scen drama

tycznych Wyspiańskiego z wszystkich ozdobników i dodatko

wych uzasadnień. Pyta wprost o sens dialogów, szuka obrazu 

postaci, jaki wyłania się z ich własnych słów. Budując opowieść 

o ludziach, którzy chcą kształtować swój los pośród niepojętych 

Bożych planów, stawia podobne pytania w innym już teatrze. 

Najważniejsze są dla niego sceny błogosławieństwa, bo to one 

zawierają tajemnicę wybrania i ciężaru, którym staje się ono dla 

człowieka, rezygnuje więc z rozbudowanej u Wyspiańskiego 

anegdoty. A równocześnie - zastępując pełne nierozwiązywal 

nych sprzeczności kwestie Aniołów snu Jakubowego fragmenta

mi Księgi Koheleta - łagodzi pesymizm dramatu i przypomina, 

że świat nadal jest w rękach Boga, choć niepojęte dla nas są Jego 

zamiary. 

Jan Lebenstei n Drabina Jaku ba, 1988 
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Ml RON BIAŁOSZEWSKI 

Autobiografia 

Któż tak smutno się trzęsie na moich powiekach? 
Mój Boże ... 
chyba zaparzę herbaty, 
i warto wyrzucić ten garnek z popiołem, 
i trzeba pomyśleć o różnych różnych sprawach„. 

Po cóż mam rzępolić 
westchnieniami, 
zawieszony na strunie 
tego, co by się chciało, a nie można? ... 
Po cóż szamotać się w krzyku 
własnego serca? 

Wydłużcie się w szyję 
wy - moje ściany, 
żebym mógł wyjrzeć 

na te codzienną płytę z popołudniem. 
Chcę posłuchać opiumowych szlagierów 
na naszych rozstrojonych brukach 
i zawiasach. 

A może lepiej się wyczołgać 
w odwrotną stronę 
i krzyknąć za plecami drzwi 
„ratunku!" 
Potem ześlizgnąć się 
po sieci schodów 
na środek rojącej się pustki, 
dogonić szklany portret 
w tej! - nie, w innej witrynie 
i nim jeszcze ostygnie 
z ciepłego ruchu, 
wyrwać z ram 
muru i żaluzji, 
i już na każde uderzenie 
w dzwon niepokoju 
mieć tę swoją odnalezioną 

„pieśń nad pieśniami"„. 

J 

ł 
I 

Ale jakże tu wyjść 
na pękające pod nogami lustra ulic, 
deptać kałuże 

z rozlanym okiem opatrzności, 
wpaść w sobowtór nieba, 
w dno, które opada 
od pudła miasta? 

Trzymam się 
kurczowym dramacikiem ręki 
słojów okna, 
które rozkręcają się jak żydowski świecznik, 
i czuję w głębi siebie 
mosiężny chłód. 

Kołysze się moja skała 
podziurawiona od pięter. 
Kołysze się mój dom 
z tym całym atlasem secesji 
czy wieków.„ 
i ten„. 

i tamten brzeg„. 
Chwieje się jar pobliski 
spod ściany, 
na której się zgarbiła 
moja postać 
- niedostrzeżona chimera. 

Chwieje się jar sąsiedni 
porosły gzymsem 
i krzykiem. 

I cały ten pejzaż 
połupany w góry i w doły 
aż po krawędzie 
swego - jak szare skrzydło -
rozkołysania 

czepia się chmur blaszanych, 
zwisa nad ziemią, 
bulgoce nad błyszczącą przełęczą, 
w której trąbi rzeka -
i przegania 
po własnych 
płynących kamieniami 
korytach 
głupie ryby, 
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które ludzie 
czują jako oczy. 

Gonią się z mętną szybkością 

nienawiści 

przest rachu 
i l ęku 

smugi rąk i twarzy, 
kroj ą się w witraże, 

w trójkąciki codzienne, 
w pola drobne, 
coraz drobniejsze ... 
Uciekają 

w swoje malowanki na szkle, 
w swoje okna 
z dzbankami i gronami nudy 
na szachownicach mieszkań. 

I cóż - od ściany do ściany -
cóż tu przelatuje 
nad przepaści ami asfaltów? 
- Cynkowe g ołębi e dachów 
gruchające pochmu rnymi rynnami -
wielkie ćmy słońca i cienia? 

Cóż tu kwitnie 
prócz żelastwa skręcor1ych bram, 
prócz 
gęstej pajęczyny 

poruszeń i gestów? 

U którego dna 
zbłocone muszle dworców 
szumią wszystko i nic. 

Zawodzą labirynty 
kół i kroków. 

Z rąk do rąk 
wiją się grube sznury 
tych samych 
tych samych 
rzeczy 

Powoli 
obrywa się ciężkie niebo, 
zamurowuje nas mrokiem. 

... A wtedy 
wyrywam się 
- odkruszony kawałeczek -
z marmuru tego dnia. 

Próbuję 

tętna pod tynkiem, 
płaczu zamarzniętego w rynnie, 
dzwonu zapachów na górze zmierzchu, 
kołyski dziwnych wędrówek pod siwymi płytami ... 

Ach, jak ten wieczór posiwiał, 
jak się pomarszczył 
wspomnieniem swej starej twarzy ... 

Przekradam się pośród gałęzi 
wielkiej wigilii. 
Prowadzą mnie choinki, 
pomalowane na zielono 
z tubek deszczu 
przelewają się 

moje oliwne sny. 

Sfruwa mi nad głowę 
złocone rondo 
drugie 
trzecie 
dziewiąte (to od snu): 
na zielonej wieży 
obitej ciemnością 
jarzy się wkoło świecznik 
mosiężnych godzin. 
Niżej 

stoi głębia 
śpiewającego światła 

zamazana kadzidłem. 

I dalej-
otwierają się piętrom powieki , 
powieki, które zamykałem 
w jakiś sądny dzień 
z ostatnim - czerwonym - psalmem. 
Wodzą za mną oczami 
wszystkie domy 
przez 
przezroczystą ciszę ... 
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... Aż staję 
przed bramą 
z zardzewiałym ogródkiem 
ornamentów, 
całuję jej kwiaty 
zimne jak usta straconych 
i dzwonię 
dzwonię 

w żelazny próg , 
dopóki nie poruszy się 
cały mój testament, 
nie roztopi się 
w strugi życia i śmierci, 
nie rozchwieje mnie 
rzędami tłoku i procesji, 
nie ogłuszy 
chorałem wszelkich drzwi 
fugą okien 
operami podwórek 

nie oślepi 
cudami, które trwały 
od rana do wieczora 
i w nocy. 

Już idę 

po pierwszej drabinie 
mojego życia . 

Każdy stopień 

śpiewa kolędę 

o moim narodzeniu. 
Cztery piętra 
to moje ewangelie 
ułożone - jedna na drugiej -
w ogromnej drewnianej 
półce 

szafy przedziwnej 
szafy zarannej 
szafy najpiękniejszej 
w której dokoła mnie 
mieszkało tylu ludzi . 

Jedna i ta sama poręcz 
od piwnic 
niepojętych jak stworzenie świata 

do strychów 
niespokojnych jak sąd ostateczny 

skrzypi i skrzypi 
niby instrument 
drewniany 
melancholijny 
i ponadto 
wszechludzki , 
bo grają na niej 
wspólnie 
ręce wchodzące i schodzące 

i piętrzą się 
zamyślenia 

m ijan ia 
w akord tak wzruszający, 
że uszy wzbierają mi płaczem ... 

Kiedy wychylam si ę z okna, 
między każdą a każdą 
z czterech 
częścią 

tego, czego słucham 
- moje małe podwórko 
opuszcza się 
w głąb, 

coraz zabawniej t rzepocze 
to słońcem, to cieniem, 
aż przypomina wiadro 
w murowanej kwadratowo studni, 
aż m oje spojrzenie 
chwieje tym wszystkim 
niby żuraw 
. .. i w wiadrze takim 
idą na dno przebaczenia 

kobiety w chustach kakaowych 
figowych 

pod którymi śpią 
srebrne koki, 

kobiety z czerwcami 
rozkwitłymi na sukniach, 

kobiety z szarymi zwojami 
w drodze 
do terkocącej klepsydry 
magla, 

stada, które latają 
z kąta w kąt , 

rozkładają pawie skrzydła 
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dywanów, 
wyginają 

pręgowane nogi, 
biją plecami 
o stoły 
w papuzich szkłach, 

szklani rycerze, którzy 
opowiadają 

na butelkach 
wojnę karaluchową, 

śpiewacy uciętej ręki, 

twórcy opery wieszakowej, 
ptasznicy od czarnoskrzydłych parasoli, 
kapłani odprawiający starzyznę, 

obwieszeni liturgią 
gałganów, 

prorokin ie żołędne 
z urokami 
fruwającymi 

po oczach ... 

.. . Naciskam na ostatni takt 
moją radosną 

uroczystą poręcz ... 

Wchodzę na korytarz, 
na długi 
zakratowany mrokiem 
most, 
który wisi 
nad miastem. 
Na moście stoją 
rzeźby drzwi. 
Na moście 
spotykają się 

pielgrzymi od klamek, 
pokutnicy z drewnianymi nogami, 
pątnicy z workami i lamentem, 
płaczki pukającego losu. 

Przez most 
wracają 

do swoich brzegów 
ci 
tamci ... 
... I ja wracam 

z tamtych stoków, 
z piorunów światła i cienia. 

Otwieram teraz 
moją stajenkę 

z mirrą, kadzidłem i złotem. 

Ach ! Szparami podłogi 
przepływają wezbrane 
w nurty pyłu 
rzeki szarego zapomnienia. 

Po ścianach 
opada wielki płacz 
pos iwiały do białośc i , 

wyschnięty na ku rz ... 

Odleciała z sufitu 
na wezwanie an ioła ostatecznego 
żółta 

skłębiona 

scena zacieków 
przedstawiaj ąca wieczne szczęście . 

W oknie 
wygasły 

dwa skrzydła ulicy, 
którymi gnieździł się tutaj 
mój ptak, 
mój wielki ptak perspektywy 
między kamiennym trójkątem ziem i 
a falującym trójkątem nieba, 
między piramidą szarych spraw 
a błękitnym baldachimem nieskończoności... 

Mój Boże ... 
... wygasła herbata ... 
... garnek znów napełnił się popiołem 
. .. a myśleć się nie chce o żadnej, żadnej rzeczy ... 

ze zbioru Obroty rzeczy PIW, 1956 
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Jan Lebenstein Zmaganie Jakuba z aniołem li, 1988 

ŚW. AUGUSTYN 

Z Solilokwiów 

Człowieku, który chcesz poznać siebie, czy wiesz, 

że istniejesz? 

Wiem. 

Skqd wiesz? 

Nie wiem. 

Czy uważasz się za istotę prostq, czy złożonq ? 

Nie wiem. 

Czy wiesz, że się poruszasz? 

Nie wiem. 

Czy wiesz, że myślisz ? 

Wiem. 

A więc prawdq jest, że myślisz? 

Tak. 

Czy wiesz, że jesteś nieśmiertelny? 

Nie wiem. 

Wyznałeś swojq niewiedzę w wielu sprawach. 

A czego chciałbyś się najpierw dowiedzieć? 

Czy jestem nieśmiertelny. 

Przelożyla Anna Świderkówna 
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Piotr Cieplak 

Rocznik 1960. Absolwent Wydzi ału Wiedzy 

o Teatrze warszawskiej PWST (1984) i Wy

działu Reżyseri i krakowskiej PWST (1990) . 

Zadebiutował dwiem a jednoaktówkam i Fred

ry: Jestem zabójcq i Pierwsza lepsza w Tea

t rze im . Horzycy w Toru niu (1989, spektakl 

dyplomowy). Za kolejne przedstawienie zre

alizowane w tym teatrze - Żołnierza królo

wej Madagaskaru Tuwim a otrzymał w 1991 r. 

na Opolskich Konfront acjach Teatralnych 

„Klasyka Polska" nagrodę dla młodego reży

sera. Trzy lata później na tym samym festi -

walu otrzymał Grand Prix za reżyserię Historyji o chwa lebnym Zmartwych

wstaniu Pańskim Mikołaj a z Wilkowiecka zrealizowanej we wrocławskim 

Teatrze Współczesnym. Historyję„ . powtórzył w 1994 r. w warszawskim 

Teatrze Dramatycznym (nagroda dziennikarzy na fest iwalu KONTAKT'96 

w Toruniu) oraz przygotował ten tytuł dla Teatru TVP, podobnie jak Wy

prawy krzyżowe wg Bi ałos zewskiego, kt óre wyreżyserował równ ież w Tea

trze Dram atycznym (1995). Tam też zreal i zował ptaszka zie lonopiórego 

Gozziego (1996). W tym czasie podjął prace pedagogiczną w warszawskiej 

Akademi i Teatralnej, w której przyg otował Historię Jakuba wg Ili aktu 

Akropolis Stanisława Wyspiańsl<i ego - przedstawienie dyplomowe wy

dzi alu aktorskiego. W latach 1996-98 był dyrektorem artystycznym war

szawskiego Teatru Rozmaitości . Zrealizował tam Historię o Miłosiernej, czyli 

Testament psa Su assuny (1997; udzi ał w Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 

Reżyserski ej „Interpretacje" w Katowicach, 1998) i Skórę węża Snajdera 

(1998). W 1999 r. z realizował w Teatrze Studio w Warszawie własny sce

nariusz Taka ballada, a potem Kubusia P. wg Milne' a, za którego otrzymał 

w 2000 r. nagrodę Feliksa za najlepszą reżyserię warszawskiego sezonu 

teatralnego. Kubuś„. prezentowany był na Ogólnopolskim Festiwalu 

Sztuki Reżyserskiej ,,Interpretacje" (2000) . W maju 2000 r. na festiwalu 

Wiener Festwochen w Wiedniu pokazał Hotel Angels, premierę przygo

towaną w ramach międzynarodowego projektu teatralnego „Hotel Europa". 

Spektakl grany był też na Festiwalu Awiniońskim, na Banner Biennale, 

w Sztokholmie i Bolonii . W Teatrze Powszechnym w Warszawie, z którym 

związany jest etatem reżyserskim wystawił w 2000 r. Wesołe kumoszki 

z Windsoru Szekspira, które zostały uhonorowane nagrodą Złotego Yoricka 

na Gdańskim Festiwalu Szekspirowskim za najlepsze przedstawienie szek

spirowskie sezonu. 

Jest laureatem Nagrody im. Bohdana Korzeniewskiego (1995). 

Kierownik techniczny 
Asystent scenografa 

Kierownik sceny 

Kierownicy pracowni: 
akustycznej 

oświetleniowej 

krawieckiej 

dekoratorskiej 

Rekwizytor 

Koordynator pracy artystycznej 

Kierownik działu literackiego 
redakcja programu 

Sekretarz literacki 

Opracowanie graficzne 
programu 

Witold Turski 

Bajka Tworek 

Marian Wołczewski 
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Waldemar Krawczyk 
Joanna Jąkalska 

Oskar Łowicki 
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Studio Grafiki 
Reklamowej IMPRESJA 

Wrocławski Teatr Współczesny 
im. Edmunda Wiercińskiego 

50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 
tel. (071) 358 89 oo 

Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów 
w Biurze Promocji i Reklamy 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. 
tel./fax (071) 344 37 62, tel. (071) 358 89 20 

Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty 
w godzinach 10.00-13.00 i 14.00-19.00; 

w niedziele i święta w godzinach 17.00-19.00 
tel. (071) 358 89 22 

Informacje o teatrze w Internecie 
www.wroclaw.plan .pl 




