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Antoni S. - postać stylizowana na Antoniego Slonimskiego, który, jak wiadomo, nigdy nie był miody ... 

Antoni S. KRZYSZTOF ŁAKOMIK 
Ojciec - KRZYSZTOF NAJBOR 
Matka I Towarzyszka Bronstein - DOROTA FICOŃ 
Brat Polatkiewicz I - KATARZYNA PIETRZYK 
Brat Polatkiewicz li - BARTŁOMIEJ CHOWANIEC 
Stryj Józef I Krytyk I Uczeń Ili - MAREK WRONA 
Dziadek I Krytyk li I Uczeń IV I Stary Żyd I Potakiewicz I 
Koguciński I I Krzykacz - KRZYSZTOF WNUK 
Franciszka I Krzykaczka - JAGA SIEMASZKO 
Robotnica I I Poetessa I I Amerykanka I Uczeń li 
Młoda Żydówka -ADRIANNA JERZMANOWSKA 
Robotnica li I Poetessa li I Uczeń li I Pływaczka Dowolna - JOANNA BANASIK 
Admirał Nogi I Amanullah I Koguciński li I Młody Poeta I Miody Żyd I Spiker Radiowy/ 
Wsuń (Aktor Japoński) - ANDRZEJ BIENIAS 

Scenografia - KATARZYNA SOBAŃSKA 
Muzyka - ANTONI ŁAZARKIEWICZ 
Światło -WOJCIECH TODOROW 
Asystent rezysera - ANDRZEJ BIENIAS 

Asystent scenografa - JOLANTA SOLSKfl 

REŻYSERIA - PIOTR ŁAZARKIEWICZ 



Waldemar Okoń 
Antoni S. 

Scenariusz widowiska teatralnego „Antoni S., czyli Wieża Babel'; opublikowany w roku 1995 w ramach Biblioteki 
Notatnika Teatralnego, powstał w związku ze zbliżającą się wówczas dwudziestą rocznicą śmierci Antoniego 
Słonimskiego, który zmarł w roku 1976. Zajmuw się od dłuższego czasu twórczością poetów związanych z grupą 
poetycką„Skamander'; doszedłem wówczas do wniosku, że warto będzie przypomnieć postać najdowcipniejszego 
ze Skamandrytów, którego biografia obejmująca kilka jakże różnych epok naszej historii wydawała mi się 
(i wydaje nadal) szczególnie dramatycznie i teatralnie nośna. Jako spoiwo łączące wiele scen i„odsłon" tej biografii 
wybrałem XX-wieczne „pomieszanie języków '; którego Słonimski - obywatel carskiej Rosji, niepodległej Polski 
i PRL-u był szczególnym świadkiem. Drugim kluczem miał być ujawniony w wielu tekstach Antoniego S. „duch 
absurdu'; towarzyszący mu przez całe życie, który niejednokrotnie pozwalał temu miłośnikowi G.B.Shawa i Wellsa 
przetrwać nawet najgroźniejsze chwile. Autor slynnego„Alarmu" i jeden z najwybitniejszych polskich felietonistów 
zawsze starał się„być współczesny", jednak to co jest dla mnie w jego twórczości najcenniejsze to nie realistyczne 
zwierciadło przechadzające się po gościńcach świata, lecz szczególny sposób postrzegania rzeczywistości, dzięki 
któremu owo zwierciadło nabiera cech lustra z cyrkowego lub „wesołomiasteczkowego" gabinetu osobliwości. 
Spektakl wyreżyserowany przez Piotra Łazarkiewicza przenosi mój tekst z dużej (w zamierzeniu) sceny na scenę 
kameralną, nie roniąc jednak niczego, co było dla mnie w chwili kiedy rzecz powstawała istotne. Jest w tym wielka 
zasługa Piotra, który jak nikt potrafił odczytać wewnętrzne sensy „Wieży Babel" i połączyć w prezentowanym 
Państwu przedstawieniu absurd z serio i historię, która pozornie minęła, z tym co jest nieustannie aktualne. Wielką 
zasługę upatruję też w decyzji Dyrekcji i Zespołu Teatru St.I.Witkiewicza z Zakopanego, którzy zdecydowali się na 



prapremierowe wystawienie „Antoniego S." niejako w opozycji do tego co obecnie 1est pojmowane jako „dramaturgia 
współczesna". Mam nadzieję, że dzięk i ich pracy oraz interesującem u scenicznie odczytaniu niekiedy śm i esznych 

i niekiedy groźnych znaczeń płynących do nas ze świata, który odszedł do krainy niepamięci, poezja jeszcze raz 
zwycięży prozę, a groteska stanie się najlepszym remedium na smutek i powagę realności . J eże li też mogę jeszcze 
o coś Państwa prosić, to o parnię<', iż jest to jedno z ostatnich przeds tawień wyreżyserowanych przez Piotra, dla 
którego pasja życia nieodmiennie związana była z pasją poetyckiego w swej istocie tworzenia. 

Antoni Słonimski był nie tylko poetą Skamandra, ale: dramaturgiem, autorem żartów kabaretowych, fe l i etonistą, 

dandysem, Europejczykiem, Zydem, Polakiem, racjonalistą i wizjonerem. W tragikomedii Waldemara Okonia nasz XX 
wiek, niczym wielka karuzela kręci s i ę w takt niezwykłego i ponieką d symbolicznego życiorys u Antoniego S. Dawno 
nie czytałem tak błyskotliwej sztuki. (Tadeusz Nyczek) 

Z setek faktów zawartych we wspomnieniach, listach, recenzjach, stworzył Okoń „swobodną wypowiedź na temat 
sztuki i jej niewątpliwych ograniczeń''. Dodajmy, że jest to wypowied ź poetycka, autor tworzy serie metaforycznych 
obrazów, które przechodzą w siebie, przenikają się i łączą w lekko somnambulicznym korowodzie. Postaci z bajek, 
jakie małemu Antoniemu opowiadał Ojciec działają na równych prawach jak Jego autentyczni przyjaciele („.) 1ednym 
słowem dzieją s i ę cuda. (Jan Różewicz) 





Waldemar Okoń urodził się w 1953 roku we Wrocławiu. PoPta, historyk sztuki, krytyk artystyczny. Opublikował 
m. in. zbiory studiów poświęconych sztuce XIX wieku w ks iążkach„Sztu ka i narracja" (1988)„,Alegorie narodowe" 
(1992)„,Sztuki siostrzane" (1992), „Wtajemniczenia" (1996), „Stygnąca planeta" (2002). Wydał również tomy poezji: 
,,Wiersze północne" (1989), „Poematy nadziemne" (2000), „Stonehenge" (2001 )„,Wersy dla Orfeusza" (2003), 
„Księga wersów" (2004), scenariusz widowiska teatralnego pt„,Antoni S„ czyli Wieża Babel" (1995), monografie 
„Jan Matejko" i „Stanisław Wyspiański" (1998) oraz„Kresy w malarstwie polskim" (2006). Stypendysta Fundacji 
Lanckorońskich i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, zdobywca Nagrody im. Ks. Szczęsnego 
Dettloffa, trzykrotny laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej; od 1996 roku członek Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. Obecnie pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Dr Andrzej Gliński 
Sponsorem Spektaklu 

Fot.. Maciej Bielawski 

Mlttt1N ''i'1;:,:1,:Jg".,l4 •• 
Na herbatę zaprasza OILMAH Patronat prasowy 

TEATR ST. I. WITKIEWICZA 

34-500Zakopane, ul.Chramcówki 15 
J el./fax /0-18/ 20 68 297, 20 OO 660 

kasa teatru tel. 600 OO 15 14 
e-ma1I. 1eat1 w 11hc:y Takopan~ pl, www w1tkacy zakop.int- pl 


