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Stanisław Tym 
Wybitny satyryk, aktor, reżyser, felietoni

sta {ur. 17 lipca 1937 r. w Małkini) w la

tach pięćdziesiątych XX wieku studiował 
w Warszawie, m.in. chemię na Politechni

ce Warszawskiej, przetwórstwo na SGGW, 

a także na Wydziale Aktorskim PWST. 

W czasie studiów pisał teksty i występował 
w kabaretach studenckich, był też bramka

rzem i szatniarzem w klubie studenckim 

Stodoła. W łatach 1960-1972 był akto

rem, autorem i reżyserem warszawskiego 

Teatru STS. 

Autor wielu sztuk teatralnych, skeczy 

{wykonywanych przez Jana Kobuszewskie

go, Wiesława Michnikowskiego i Wie

sława Gołasa) i słuchowisk radiowych, 

a także scenariuszy do filmów Stanisława 

Barei {„Miś" , „Co mi zrobisz, jak mnie 

złapiesz"), w których również występował 

i był współreżyserem. Odtwórca niezapo

mnianej roli kaowca w filmie Marka Piwo

wskiego „Rejs". Współautor i aktor kaba

retów Owca, Dudek, Lopek i Wagabunda. 

W drugiej połowie lat 90. pisał felie

tony do tygodnika Wprost, a następnie 

do dziennika Rzeczpospolita. 

W lutym 2007 roku na ekrany kin 

w Polsce wszedł jego nowy film „ Ryś", 

będący kontynuacją niezapomnianego 

„Misia". 

Laureat wielu nagród, m.in. za najlep

szy scenariusz do filmu „Rozmowy kontro

lowane" na FPFF w Gdyni w 1992 roku, 

Nagrody Kisiela dla najlepszego publicysty 

w 1998 roku, nagrody telewizyjnego Pega

za „za poczucie humoru i przenikliwość 

umysłu" w 2002 roku. 



Rozmowa z reżyserem 
Szymonem Kuśmidrem 
Sztuka Stanisława Tyma Rozmowy przy wy
cinaniu lasu miała premierę w 1975 roku 
w Warszawie, w Teatrze Telewizji została 
wystawiona w 1998 roku. W międzyczasie 
prezentowana była także w innych teatrach, 
na przykład w krakowskim Teatrze Starym 
i Teatrze STU. Która z tych realizacji, Two
im zdaniem, zasługuje na szczególną uwagę? 

Rozmowy przy wycinaniu lasu w krakowskim 
Teatrze STU pamiętam bodaj najjafoiej. Postać 
Macugi była swoistym benefisem Jerzego Biń
czyckiego. Wtedy też Krzysztof Globisz popro
sił mnie, żebym zrobił za niego dublurę w roli 

Dunlopa. Przedstawienie było bardzo humory
styczne, absurdalnie śmieszne, po to jedynie, 
by publiczność świetnie się bawiła. 

Twój spektakl nie będzie aż tak śmieszny? 

Ba .. „ oczywiście że będzie. Poprzestawiałem 
jednak akcenty w tekście i dużo fragmentów 
usunąłem z oryginału. Im dłużej czytałem tę 
sztukę, tym wyraźniej widziałem, że Rozmowy . .. 
na nowo określają naszą rzeczyvvistość, w której 
żyjemy. W przedstawieniu postawiłem na „świa
domość ekologiczną" drwali, ludzi z lasu. 

Co to znaczy „świadomość ekologiczna" 
drwali? 

To właśnie ci ludzie wiedzą, że przyroda po
winna żyć swoim rytmem i nic chcą wycinać 
lasu. Kiedyś wycinano, bo drzewa by~' chore, 
a teraz wycina się po to, żeby zrobić autostra
dę. Ot, choćby dość świeży problem obwod

nicy białostockiej. 

Skróty w sztuce robiłeś bardziej pod kątem 
tytułu, czyli „Rozmowy przy wycinaniu 
lasu", czy podtytułu - „wszystkim karpiom 
w Polsce poświęca autor"? Co ważniejsze -
rozmowy czy karp? 

Myślę, że rozmowy. W naszym przedstawieniu 
z jednej strony starszyzna, czyli Macuga i Bim
ber uczą młodszych (Zyzola i Dunlopa) życia 
i funkcjonowania w świecie małej społeczności. 
I to wszystko na bazie dialogu. 

Z drugiej to, co u Tyma zapisane jest na aktor
kę i pisarza, czyli układ Erhalia -Aleks, ja prze
niosłem w świat polityki, czyli w niekończące 

się wypowiedzi bez istotnego dialogu. Żyjąc na 
pograniczu III i IV Rzeczypospolitej, jesteśmy 
świadkami żonglowania przeszłością, teczkami, 
historią, szantażami politycznymi, tu na każde
go „coś się ma". A wszystko jeszcze w aurze 
niedomówienia. 

W spektaklu pojawi się postać Archeoptaka, 
której nie ma w oryginalnym tekście Stani
sława Tyma. Skąd ten pomysł i co o nim 
sądzi autor sztuki? 

Tam, wśród ludzi przyrody, czyli naszych 
drwali, „ekologów", w tej przestrzeni żyje coś, 
co było, jest i będzie. Taki mutant, kameleon, 
ponadczasowy Archeoptak. Symbol wolności, 
niezależności, prawdy i wieczno.ści. Ale więcej 

nie chciałbym zdradzać. 

Rozmawiałem z panem Stanisławem Tymem 
na temat wprowadzenia tej postaci. Miał duże 
wątpliwości, uważając, że zrobi się za bardzo 
bajkowo. Kiedy jednak wytłumaczyłem, dla
czego chcę wprowadzić ptaka i czym on jest 
w kontekście całości, pan Stanisław przysrał, 
prosząc jednocześnie, żeby ująć w programie, 
że jest to pomysł realizatorów. 



KAROL SUSZKA, BARTOS.I'. DZIEDZI 



Z zespołem Sceny Polskiej pracowałeś już 
dwukrotnie, jako aktor. Znasz więc poten
cjał aktorski tego zespołu. Co skłoniło Cię 
do podjęcia pracy, tym razem jako reżyser, 
ze Sceną Polską i dlaczego właśnie Rozmo
ury„. ? Każda postać w tej sztuce to swoista 
perełka. Czytałeś tekst, widząc od razu kon
kretnych aktorów w danych rolach? 

Tekst Tyma mówi o pograniczu różnych rze
czywistości, realności, nierealności, baśni, baj
ki, o trudności w zrozumieniu siebie nawza
jem. A zrobienie tego tu, na pograniczu kultur, 
pograniczu mentalności, przy zderzeniu przy
rody z okręgiem wydobywczym, zdaje się po
szerzać znaczenie tekstu. Wierzę, że publicz
ność zaolziańska potrafi przeczytać to, co jest 
między wierszami. Tu, na pograniczu, na Zaol
ziu jeszcze przywiązuje się znaczenie do słowa. 
Może to jest naiwne, ale ja w to wierzę. 

I właśnie pogranicza mają do siebie coś takie
go, że nazywają rzeczy po imieniu. Stąd też 
odniesienia do Filozofii po góralsku Tischnera. 
Jak mawiał ksiądz profesor „są trzy prowdy 
na świecie: święto prowda, ryz prowda i gówno 
prawda". 

A jeśli chodzi o obsadę: Macuga, czyli Karol 
Suszka, ma w sobie coś z ojca, człowieka, który 
sprawuje pieczę nad całą rodziną, a w tutej
szym „divadle" także nad rodziną teatralną. 
To inteligentny człowiek, który osiadł tu lata 
temu. Wybrał swoją drogę. Chciałbym, aby 
postać Macugi oscylowała właśnie na pograni
czu teatru - z jednej strony historia, którą 
przedstawiamy na scenie, a z drugiej strony 
dyrektor teatru ze swoimi aktorami i swoją 
publicznością. I dalej, dwójka najmłodszych 
chyba ludzi w zespole, czyli Darek Waraksa 
i Bartek Dziedzic, którzy - róż.ni „gabaryto
wo", acz z tego samego pokolenia - wpuszczają 

się w te wywody i rozmowy prowadzone przez 
starszych kolegów, czyli dyrektora i Mariusza 
Osmelaka. Bardzo mi zależało na tym, by po
kazać drogi wychowywania młodszych aktorów 
przez starszych kolegów. Myślę, że ten zabieg 
teatralny będzie czytelny w przedstawieniu. 

W sztuce Tyma występują Eksperci, 
w Twoim spektaklu panie Ekspertki. 
Kobiety - Ekspertki, Ethalia - reprezentują 

to, co złe, a mężczyźni - drwale, ludzie lasu 
- przekazują wartości pozytywne? 

Czy to aby nie zbyt wielkie uproszczenie? 

Nie wartościowałbym tego. Pomysł na Eks
pertki zrodził się z mojego pr)'\vatnego przeży
cia. Kiedyś odwiedziłem w Warszawie siedzibę 
„Twojego Stylu" i nagle znalazłem się w świecie 
kobiet, kobiet umundurowanych. Brak męż
czyzn, kompletna „Seksmisja" w dzisiejszych 
czasach. Forma prowadzenia rozmów tak mnie 
rozśmieszyła, a z drugiej strony tak wystraszyła, 
że pomyślałem sobie, iż dziś Eksperci u Tyma 
powinni być Ekspertkami. Ludzie-kobiety, 
z jednej strony szalenie sensualne i seksualne, 
a z drugiej - kompletnie niezależne i pomija
jące świat męski. Te kobiety są wyznacznikiem 
nowoczesnego świata, świata kariery, świata 
precyzji, pewnego - można nawet powiedzieć 
- odhumanizowania. To one budują nam tę 
autostradę, która przechodzi przez las. W tym 
świecie nie ma miejsca na sentymenty. 

Dlaczego kobiety? ... Przecież mężczyźni tęsk
nią za kobieta1.1i. W sztuce brakuje pierwiastka 
kobiecego. A jak już ten pierwiastek kobiecy 
się pojawi, to wcale nie jest taki na jaki czekają. 

To znowu kolejny element pogranicza. 
O czym innym marzymy, za czym innym tęsk
nimy. A jak już dostajemy to, co wynika jakoś 
z tych marzd1 i tęsknot, to absolutnie nie jest 
takie, jak myśleliśmy. Pozostaje konstatacja 
„było, nie było, przeszło, a teraz nie ma, ale 
zanim przeszło, to tak właśnie było. „ ". 

A przez głupie decyzje zostajemy sami, z pal
cem w nocniku. Bez karpia. Bez drzewa. Bez 
przyrody. Bez ludzi. Samotni. W pustce. Pozo
staje nam tylko i wyłącznie ze sobą rozmawiać. 

To będzie gorzki śmiech, śmiech przez łzy. 

Nie ukrywam, że zachęcałem aktorów do po
czytania Filozofii po góralsku księdza Tischnera, 
aby sens tekstu Tyma nabrał innego znaczenia, 
dużo głębszego: „Ludzi i świat najlepiej pozna
wać w zachwycie, ale czasem trzeba też w prze
rażeniu". Myślę, że to jedno z najważniejszych 
zdań u Tyma. Nasz spektakl między innymi 
o tym właśnie mówi i mam nadzieję, że uda 
nam się to pokazać. 

ROZMAWIAŁA JOANNA WANIA 

JANUSZ KACZMARSKI I RYSZARD MALINOWSKI 



BARBARA GUZIK 

Mieszka w Krakowie. Studiowała w krakow
skiej Akademii Sztuk Pic;knych i w Ecole Su
perieure des Beaux-Arrs de Toulouse. Dyplom 
,,Adaptacja La Chapelle na teatr z otwartym 
foyer" uzyskała na wydziale Architektury 
Wnętrz krakowskiej ASP w 2000 roku. 

Projektuje scenografie i kostiumy teatralne 
zarówno dla teatrów dramarycznych jak i lal

kowych. Jako scenograf współpracowała z kra
kowskim Teatrem Starym, Teatrem Słowackie
go, Teatrem Groteska, koszalińskim Bałtyckim 
Teatrem Dramatycznym, francuskim Teatrem 
Baracca. \Y/ Scenie Polskiej przygotowała pro
jekty scenografii i kostiumów do sztuki Papie
rowe kwiaty w reżyserii Zbigniewa Najmoł)' 
w 2001 roku. 

Zajmuje się również projektowaniem 
wnętrz. 

SZVMON KUŚMIDER 
Absolwent PWST w Krakowie (I 991), aktor 
Narodowego Starego Teatru w Krakowie, czło
nek prezydium Zarządu Głównego ZASP, 
w swoim dorobku artystycznym ma około 
1 50 ról w przedstawieniach teatralnych, 
w spektaklach Teatru Telewizji i Teatru Pol
skiego Radia. W Scenie Polskiej wystąpił 
gościnnie w 2001 roku jako Sztokfisz w sztuce 
Papierowe kwiaty oraz w tytułowej roli w Mak
becie w 2006 r. 

HW11fY 11 premiery d1sf1rcza 11na1 

J&l1 Arf Worlf 
J1romlr 1 M1rccl1 PUolktVI 
Hlaml fflda 34 • tcskf TBIB 

fel.: m 714 010 • 111714 074 
pscolk1@raz·dY1.a 



BARBARA SZOTEK-STONAWSKI, MAŁGORZATA PIKUS, LIDi.A CHRZANÓWNA, KATARZYNA WOJCZYK 

DO KAŻDEJ POLSKIEJ RODZINY 
INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, 

OGŁOSZENIA, SPORT 
TEL. 558 731 766, SEKRETARIAT@GLOSLUDU.a 

KU 'B P0L3KlEJ Pl~.\:3Y I K:3L\l..K l 

KSIĘGARNIA 
I J.111111" \\'.';„tf, 

ul. Cz.ipk.1 i - -131 Ol L'zl',;].:i L'il',;zvn 

C.11..."łj::iny l.'llt.:Lln„~id: 

f11-Pl LJ.00-1.2.00 13.00- li.OO 
te 51,_J[;t.1ly księgarnit.7 111·t..~c:~111nl1 

Ll'I.: SS8 -, -1-0.226 
k,;il'.t.irnia(u poluni..:a.c·z 

PARTNER 
TESfNSKEHO DIVADLA 

TRINECKE ŻELEZARNY, A.S., PRUMYSLOVA 1000, 739 70, TRI NEC 
TEL.: 558 S31 111, FAX: 558 331 831, WWW. TRZ.CZ 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 




