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IX 

Wyłączany telewizor 
w kineskopu czarny lej 
wsysa całą rzeczywistość, 
aby nam się spało lżej. 
Lżej jest przez to także jej. 

Błyskawicznie pożegnalna 

iskra, zanim ekran zgasł: 
błędny ognik? czy latarnia 
mędrca, który tropi nas? 
Chce nas spotkać - chociaż raz. 

Ruszyć za ognikiem w bagna? 
Czy poczekać, aż sam mrok 
da nam poznać, czym jest prawda, 
co za nami szła krok w krok? 
Ta najprostsza o nas prawda: 
jeśli ktoś ją zna, to mrok. 

Stanisław Barańczak Podróż zimowa 

Wydawnictwo AS, Poznań 1994. 
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Miłogost Reczek 

Aktor, pedagog, autor sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych. 
Wrocławianin, rocznik 1961. Absolwent Wydziału Aktorskiego wrocławskiej 
filii PWST w Krakowie. Od roku 1984 do 2004 w zespole Teatru Polskiego 
we Wrocławiu, gdzie wystąpił w ponad 30 rolach. Zagrał m.in. w przed
stawieniach Jacka Bunscha (Gil w Paradach Potockiego - debiut, 1984; 
Witold w Historii Gombrowicza, 1985; Aleksy Iwanowicz w Graczu 
Dostojewskiego, 1995), Wojciecha Adamczyka (tytułowa rola w Ama
deuszu Shaffera, 1991), Jerzego Grzegorzewskiego (rola w Złowionym 
Różewicza, 1993), Jerzego Jarockiego (Mikołaj w Płatonowie Czechowa, 
1993; Georg von Waldstatten w Kasi z Heilbronu Kleista, 1994), 
Krystiana Lupy (Kapitan w Immanuelu Kancie Bernharda, 1996; Aktor 
w Azylu według Gorkiego, 2003), Andrzeja Wajdy (Adam w Improwizacji 
paryskiej Giraudoux, 1996), Pawła Miśkiewicza (Serge w Sztuce Rezy, 
1998), Grzegorza Jarzyny (Dr Helmut Institoris w Doktorze Faustusie 
Manna, 1999), Agnieszki Glińskiej (Jurij Aleksiejewicz w Czwartej siostrze 
Głowackiego, 1999), Rudolfa Zioło (Tezeusz i Oberon w Śnie nocy letniej 
Szekspira, 2000; Filint w Mizantropie Moliera, 2003), Remigiusza Brzyka 
(Andrew w Mary Stuart Hildesheimera, 2003) . 
Był asystentem reżyserów: Tadeusza Minca, Jerzego Jarockiego, Rudolfa 
Zioło podczas ich pracy w Teatrze Polskim. 
Przez prawie 10 lat prowadził zajęcia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 
pracował także jako pedagog na Wydziale Lalkarskim i Wydziale Aktorskim 
wrocławskiej filii PWST w Krakowie. 
Trzykrotnie zdobył nagrodę aktorską Kaliskich Spotkań Teatralnych: 
za rolę Mikołaja w Płatonowie Czechowa, Serge'a w Sztuce Rezy i Aktora 
w Azylu wg Gorkiego. Nagradzała go również wrocławska publiczność 

m.in. Srebrną Iglicą w 1999 roku. 
Od sezonu 2004/05 w zespole Teatru Dramatycznego w Warszawie, gdzie 
można go zobaczyć w Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie Zelenki 
w reż. Agnieszki Glińskiej, a także najnowszej premierze, przedstawieniu 
Wiara, nadzieja, miłość Horvatha w reż. Grażyny Kani. 
Sztuką Chiny debiutuje na scenie jako dramatopisarz. Inną jego sztukę, 
noszącą na razie roboczy tytuł Wesoło, wystawi wkrótce Teatr im. Jaracza 
w Olsztynie. 



Oranus jest ze swej natury prymitywnym wirtualnym organizmem typu 
pasożytniczego. Jego niezwykłość polega jednak na tym, że nie przysysa 
się on do jakiegoś jednego organizmu-dawcy, ale czyni inne organizmy 
swymi komórkami. Każda jego komórka to istota ludzka o nieogra
niczonych możliwości'ach i przyrodzonym prawie do wolności. Paradoks 
polega na tym, że oranus jako organizm stoi o wiele niżej niż którakolwiek 
z jego komórek. Nie jest zdolny ani do myślenia abstrakcyjnego, ani 
nawet do autorefleksji. 

Dawniej oranus miał tylko wegetatywny układ nerwowy; pojawienie się 
mediów elektronicznych oznacza, że w procesie ewolucji wykształcił on 
układ centralny. Głównym zakończeniem nerwowym oranusa, dosięga

jącym każdego człowieka, jest w naszych czasach telewizor. 
Koniec świata, o którym tak długo mówili chrześcijanie i ku któremu 

nieuchronnie prowadzi woweryzacja* świadomości, będzie absolutnie 
bezpieczny pod każdym względem - albowiem zniknie ten, któremu niebez
pieczeństwo mogłoby zagrozić. Koniec świata będzie po prostu prze
kazem telewizyjnym. 

Wiktor Pielewin Generation „P", WAB 2002. 

*od ame'"'{kańskiego wykrzyknika „Wow!" (przyp. red.) 

Nie ma Ja bez Ty i Ty bez Ja. Znaczy to nie tylko, iż ja i ty odbijamy się 
wzajemnie, jak lustra, stojąc na przeciwległych brzegach rzeki, ale i to, 
że Ty jesteś we mnie, a Ja w tobie, iż niesiemy siebie jako swe ciężary. 
Jesteś we mnie. Jestem w Tobie. Jesteś częścią dziejów mojego Ja, a ja 
jestem częścią dziejów twojego Ty. Mimo tego przenikania, jesteśmy sobą. 
Sobą do końca. Sobą nie do zmazania. Jestem sobą wtedy, gdy mi jesteś 
ciężarem i gdy mi jesteś wyzwoleniem; bo naprawdę nim także jesteś. 
Kiedy cię spotkałem, poczułem się w jakimś stopniu wyzwolony. Od 
czego? Od kogo? Może od własnych myśli, może od innego Ja, które szło 
za mną jak cień? To doświadczenie: ciężaru-lekkości jest bardzo ważne. 
Lecz to nie forma zniewa11a materię - forma Ty materię Ja. I nie mate
ria uwalnia się od formy - materia Ja od formy Ty. Ten ontologiczny język 
jest tu nie na miejscu. Wszystko jest tu wartością. Jest wartość ciężaru 
i wartość lekkości. Jako wartość - możesz być dla mnie jednym lub 
drugim. I ja dla ciebie. Możemy siebie unosić w górę lub ciągnąć w dół. 

Jesteśmy, jacy jesteśmy, poprzez siebie. I poprzez siebie jesteśmy tam, 
gdzie jesteśmy. Tak rozwijamy nasz dramat - na dobre i na złe. 

Józef Tischner Filozofia dramatu, Editions du Dialogue, Paryż 1990. 
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A jednak mimo wszelkich postępów w dziedzinie informacji i mediów 
ludzie czują się ciągle zagubieni i zdezorientowani. Oto niedawno byłem 
na froncie wojny domowej w Liberii. Siedzieliśmy w lepiance z jednym 
z dowódców partyzantki. Nazywał się Dokie. Była gorąca tropikalna noc. 
- Where are you from? - spytał mnie w pewnym momencie Dokie. 
- From Poland - odpowiedziałem. 

- Poland, Poland - powtórzył Dokie. - But where is Poland? 
- Poland is in Europe - wyjaśniłem. 

- Europe! - zawołał triumfalnie. - This I know. Europe is in China! -
Ale po chwili zapytał znowu: 
- But where is China? 
- Where is China? - powtórzyłem bezradnie. Bo Dokie tak mi już zamącił 

w głowie swoją geografią, że przez moment naprawdę chciałem mu odpo
wiedzieć: 

-"I am sorry, Dokie, but where China is I real/y don't know!". 

Ryszard Kapuściński Autoportret reportera, Znak 2003. 



Borys Somerschaf 

Kompozytor, dyrygent. Urodził się w Moskwie w 1:968 r., 
studiował w moskiewskim Konserwatorium im. P. Czajkow
skiego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej . Ukończył dwa 
wydziały Akademii Muzycznej im. E Chopina w Warszawie -
Wydział Wychowania Muzycznego (1994) i Wydział Kompo
zycji (1996). 
Jest autorem muzyki do spektakli teatralnych: Ferdydurke, 
Sceny z życia Mitteleuropy i Do piachu (Teatr Provisorium 
w Lublinie), Porucznik z Inishmore (Teatr Współczesny w Szcze
cinie), Dialogi o zwierzętach (Teatr w Jeleniej Górze), Żabia 
królowa (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu); do seriali 
telewizyjnych: Klasa na obcasach i Miodowe lata; do filmów 
dokumentalnych, programów telewizyjnych i in. 
Uczestniczył w nagraniu kilkunastu płyt z polską muzyką klasy
czną (m. in. Cantus Firmus, Ars Nova, Chór Warszawskiej 
Opery Kameralnej) i rozrywkową (m . in . Obywatel G.C., 
Bajm, Jacek Kaczmarski, Michał Bajor, Zbigniew Preisner ). 
Od 1999 jest kierownikiem artystycznym Męskiego Zespołu 
Wokalnego KAIROS w Lublinie. 
Jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Lublina oraz 
Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubelskiego. 



Zastępca Dyrektora 
Marek Kraszewski 

Główna Księgowa Jadwiga Zgrzebnicka 
Kierownik Literacki Ma ria Dębicz 
Koordynator Pracy Artystycznej Aleksander Rudkowski 
Kierownik Dzialu Marketingu i Impresariatu Alicja Zielińska 
Kierownik Administracji Tadeusz Tworek 

Kierownik Techniczny Henryk Lidtke 
Budowa dekoracji Jadwiga Ziemińska , Adam Sadura 
Brygadier scen Teatru Polskiego Adam Buraczek 
Brygadier Sceny Kameralnej Marek Stapkiew!cz 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej Maria Stupak 
krawieckiej męskiej Grzegorz Ragan 
perukarskiej Daniel Szczerba 
szewskiej Jerzy Porzyczek 
modelatorskiej Andrzej Gem borys 
stolarskiej Józef Gromadzki 
malarskiej 
tapicerskiej 
ślusarskiej 

Marian Kmieciak 
Włodzimierz Pomorski 

Leszek Nowak 
elektroakustycznej Tomasz Zaborski 
elektrotechnicznej Dariusz Bartołd 

Obsługa spektaklu 

światło Wojciech Bratos, Maciej Mat uszak 
dźwięk Grzegorz Wojdak 
rekwizytor Jarosław Kempa 

Redakcja programu Elżbieta Tosza 
Opracowanie graficzne Natalia Kabanow 

Z 7 IORÓW 
l nstytut ~1 Tea ra lnego 
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Teatr Polski we Wrocławiu 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 

www.teatrpolski.wroc.pl 

Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: 
Dział Marketingu i Impresariatu 

tel. (071) 316 07 78-80, 316 07 51. e-mail : marketing@teatrpolski.wroc.pl 

Kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach : 
11 :00 - 14:00 i 15:00 - 19:00. 

W niedziele i święta - 2 godziny przed spektaklem. 
UWAGA!!! Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej godzinę przed spektaklem. 

ORGANIZATOREM TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU 
JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Teatr jest członkiem Unii Polskich Teatrów 

Spektakl dofinansowany przez Ministerstwo Kultury 
w ramach programu Promocja twórczości 

• 
sponsor programu : 

Wrocław pod Gryfami 
www.podgryfami.pł 

druk: 

r:J STOL<iRflF. 
pohgr.'łf1.1 1 rl'lcl.J.m.l 

www.stolgraf.pl 




