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Na motywach powieści Cbarleaa·B~kowakiego 
pt. !ZMIRA 

Reżyaeria i tek8t dramatxcgny 
DARIUSZ SIASTACZ 

KoatiNJDY; 
Ela Mroźińsk.a 

M11zxka:. 
PRZEMYSŁA W DY AKOWSKI 

Światło 
Kazimierz Duraj 

...---

Dźwięk 

Przemysfaw Mrówka 

----Rekwizyty i erektx apecialne~ 
Renata Bigus 

BER.ANR -
!ZRF-, , 
!MIKRC-

f 

Aleksy Perski 
Arkadiusz Brykalski (gościnnie) 
Arletta Kowalczyk 

MADAMMK 
PKNNY
CINDY
!HIT-

CKLINR- Aleksandra Meller 

AL BD UPKK
MARCKLLO
CKLINR-

Jolanta Piotrowska 
Ludmiła Małecka 

Jacek Zienkiewicz 
Marcin Korbas 
Marcin Walczykiew1cz 
Bartosz Lamparski 



l5~"&~ka. Cała zabawa zaczęła Blę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Bylem kiedyś 
(proszę sobie wyobrazić) małym Cblopoem, roz-czy-tu-ją,-oym się wręcz w mitach greckich, 
które znalem chyba na pamięć. Nie stronllem jednak od przygód Winnetou, Janka Kosa, 
Czarnej Julki, Timura i jego drUŻyny, czy dzieci z Bullerbyn. Nie. Po prostu uwielbiałem 
czytać. Niestety, pewnego dnia (przeklinam ten dzie:O. po dziś dzie:O. ), postanowllem coś 
naplsać. Wierszem. O zimie. Bo:te, ile ja się namęczyłem! ( Było to, zda.je się, jakoś latem). 
A efekt? Wybaczą pa:O.stwo, ale efektu nie przytoczę. 

I tak JUŻ zostało, i tak jest, :te czasami grafomania bierze górę nad innymi 
ludzkimi słab00c1am1 1 człowiek zaczyna pisać. Dobrze jeszcze, je:tel1 ma o czym, bo je:tel1 o 
niczym, to naprawdę nie warto. 

No dobrze, a je:tel1 się musi, a nie ma się o czym? Dobrze jest wtedy przeczytać 
jakąś książkę 1 spróbować złożyć coś swojego, owszem, mając jednak bardzo solidne 
oparcte w tym, co się przed chwilą przeczytało. 

Wierzę w literacki geniusz Charlesa Bukowskiego. Myślę, :te udało mi się odnal~ 
w Jego prozie okropny odór samotności, ból odrzucenia, rozczarowanie światem, w którym 
nie ma miejsca na sentymenty. Myślę, .:te każdy z nas przeżył kiedyś takle rozczarowanie. 
Myślę równie!, :te żyo1e jest otągłym przeżywaniem takich rozczarowa:O.. 

No dobrze. A gdzie ta obiecana komedia? Te salwy śmiechu? Otóż to właśnie. 
Odpowiedt jest zawarta w pytaniu. 

Aktor~X. Uwielbiam tych Dziewięotoro Szale:O.eów, Wariatów, głupków leśnych, 
którym się chce, którzy wierzą w to co robią. Oby jak najdłużej. Arlu4, Miłka, Ola, Jola, 
Waleo, Gruby, Zienek, Lampart, Alek- to ludzie bardzo dojrzali emocjonalnie, bardzo 
dojrzali i sprawni zawodowo. Wszystko za sprawą P~ogów, którzy przekazali Im 
dodatkowo prawdziwą perłę, skarb, największą z cnót aktorskich 
(aktorzy akurat nie wiele ich mają) - cnotę pokory. Ale nie tej głupiej: - "Jestem słaby, 
kiepski, inni są lepsl " - tylko tej, która wypowiada się słowami: -
" to jest reżyser. Mam zrobić to, o co mnie prosi. A m o j e wszelkie wyobra:tenia 

zostawiam sobie na emeryturę w Skollmowie". Cnota ta wypowiada. się również w mniej 
cnotliwych słowach; - "aktor jest od grania. .. ". Dziękuję pedagogom za zaszczepienie 
Młodym Aktorom tej właśnie cnoty i proszę Szanownych Pedagogów o szóstki dla całej 
Dziewiątki. Od góry do dołu. _ 

Dodatkowy rozdział tego niecnego towarzystwa to Arek Brykalski, który d 
zgodzll się wystąpić gośc1nn1e w naszym przedstawieniu 1 któremu pragnę . ' 
niniejszym jeszcze raz gorąco podziękować. · , .-

Dziękuję Przemkowi Dyakowskiemu za punkt widzenia '{ _ 1 

Dziękuję Kaziowi Durajowi za metafizyczne światło ~ ') ~:· 
Dziękuję Dyrekcji Teatru i Dyrekcji Studia za przychyln~ , '; .li 

wyrozumiałość w stosunku do naszych poczyna:O. 1 umożliwienie nam ~ . ..>~$ '.J '.'~ 
najcudowniejszej na świecie zabawy w Teatr . ·~~ -
Za wyrozumiałość 1 kostiumy dziękuję Mojej ~nie. · .~r 

Poataci. ·;:.> 
Ponieważ nie uważam się za Szekspira, pozwolę sobie jeszcze na kilka uwag. ~jpu: 
" co autor miał na myśli". . ~-;::.,.' > 

Berane, główny bohater, ( w tej roli niezapomniany Alek Perski) je~~ 
postaolą złożoną również i o tyle, że występujący wraz z nim w scenach Shit ~-:: _, .ur-;, 
( Awietny Jacek Zienkiewicz ), AL Bd Upek (porażający aktorskim talentem 1 • _ ;-~~ 
zmysłem organizacyjnym Ma.roln Korbas) 1 Ma.roello ( przerażająco gromy w , •-~· : -'i 
swojej grze Ma.roln Walczykiewicz ), są niecho1&nym1, odrzuconymi aspekt&ml . ~~ 
oaobowoSoi głównego bohatera. To, :te obleśny żebrak Shit przeradza się w drug1.ni~ · 
&kole w zarozumiałego, pysznego i pewnego siebie dupka, to tylko prosta konsekwencja 
doświadcze:O. życiowych. Do ko:O.oa pozostaje przy Berane'1e tylko 
Strach - :Marcello i Lustro - Szer ( wielki Arek Brykalski! ). Kiedy i oni odejdą. Berane 
zostanie wreszcie sam. 
Panie. Pani Śmierć ( uwaga, uwaga O Arlett& Kowalczyk w wyśmienitej formie! ) 
okazuje się być najbliższą przyj&oiółką głównego bohatera, :M&da.mme Celina 
( Ola Meller - symbol seksu I ), okazuje slę być Kobietą Porzuconą, a Penny, ( na tę scenę 
warto czekać - Jola Piotrowska) jest kobietą Nie Wiedzącą Jak 
Bardzo Kocha Swojego, również nic nie wiedzącego Męża. .Wszystkie Panie łączy jedno: są 
one różnymi aspektami jednej postao1. 

Cindy ( wspaniała, wielowymiarowa rola wykreowana przez :Milkę 
Ma.lecą ) 1 Cel1ne (nudny 1 jak zwykle nie do zniesienia Bartosz Lamparski) są 
postao1&m1 nie z tego świata. To znaczy nie ze świata Berane'a. Są to postao1 ze świata 
realnego, które wdarły się do zwariowanego świata głównego bohatera po to, :teby mu 
powiedzieć, :te s ą. ( Rola Lamparskiego jest dodatkowo próbą pokazania postao1 Berane'a. 
niejako z zewnątrz, bez ukazyw&nla jego żyo1a wewnętrznego, tak, jakby ktoś próbował 
cerować żabę poddawaną wiwisekcji, 1 tu Lamparski, śmiało można to powiedzieć, radzi 
sobie genialnie). 

Prawda, jakie to proste? przytoczę fragment dialogu: 
BERANE - Pani szanowna I To nie jest takle proste I Tu wszystko się ze 

Bobą wią:te I 
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PANI AMIERC- Ośle jeden I I co z tego?I Krawat też się wiąże I 

~ . . 
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Kilka 8lów od nas 

D Z I ~ K U ~ R M Y 

Ze zb1oroN 

r 1iału Dokurnenta': . -
'7.G ZASP 

- Darkowi za czas , pracę i cierpliwość włożone w powstanie tego 
spektaklu 

- 1111 ·naszej kochanej Mrozi· za bezgraniczne i bezinteresowne 
za.angażowanie w piękną opr a wę przedstawienia 

- Przema.sowi Dyakowskiemu za pro!esjona.lizm improwizacji jazzowej 
wypełniający dodatkowym życiem nasz świat 

· Bryce za SZBF--ostwo 
·Tym, którzy pomogli nam w realizacji przedstawienia 

Paniom: Reni Bigus, Rwie Wielebskiej, Marzenie Korczak· 
Komorowskiej, Ninie Ligockiej, Marysi Nastały 

oraz Panom: Kaziowi Durajowi, Przemkowi Mrówce, 
- PEDAGOGOM w naszej szkole za pot wylany przy naszej edukacJ1 
- Dyrekcji Teatru za umożliwienie nam stworzenia tego spektaklu i 

pomoc przy jego ~U,.niu { j"• . - r"'I._ 
- Pani Marcie Piwo-marc"'yk za program! i' ; ( \ ,>'" · '. t' I • \ J . 
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