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Zabawny, okrutny Kohout 
Ten teatralny Dekameron jest oparty na pomyśle zaczerp

niętym ze sztuki Artura Schnitzlera „Korowód" i dlatego jego 
tytuł nawiązuje do sławnego dramatu. Jego podstawową za
sadą jest wciąż pojawiający się, zmieniający, i coraz głośniej
szy refren: chyba najbardziej sugestywnie oddaje to „Bolero" 

OBSADA 
WIKTOR .............. Bogusław Kudłek 

MONIKA ............ Katarzyna Chlebny 

MILAN ... ............... Artur Słaboń 

MARTA .............. Beata Pszeniczna Maurice Ravela. 

„Korowód" Artura Schinzlera był in
spiracją dla Kohouta przy tworzeniu „Bo
lera Artura". Schinzler (1862-193 1) dra
maturg i prozaik austriacki pokazał 

w „Korowodzie" zachowanie ludzi 
w okreś l onych sytuacjach miłosnych 

uni esień, przed i po akcie. Dramat ren 
wywołał wie lki skandal, burzliwe prote
sty oraz interwencję cenzury. Trudno nam 
dziś zrozumieć owo zgorszenie moralne, 
ponieważ sam akt seksualny był - zgodnie 
z zamierzeniem autora - ukryty na scenie 
w ciemnościach. Nie był a to w zadnym 
razie pornografia, raczej erotyczny zapis 
seksualnych zachowań człowieka, znajdu
jącego się w sytuacji, kiedy musi się od
słonić, dosłownie i w przenośni , i w osta
teczności przekonuje się, co to znaczy 
płciowość i jak przelotny jest ów sran. 

„Korowód" w reżyser ii Piotra Szczer
skiego był pokazywany na naszej scenie, 
premiera odbyła się w kwietniu 1999 ro
ku (więcej - s.8-9). 

Współczesny dramaturg nie może 

spowodować tak wielkiego zamieszania 
jak za czasów CK monarchii. Można mó
wić o wszystkim, nie ma tematów tabu . 
Ale być może dlatego dziś erotyka nie ma 
tak pociągającego zapachu i smaku zaka-
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zanego owocu. Sraje się środkiem do po
prawy życia i kariery, wątłym posmakiem 
miłości w oziębłym związku, zemstą za 
obrazę. Mimo to w rym ł ańcuchu pojawia 
się czułość i wierność. Pavel Kohout napi
sał dowcipną i okrutną komedię o życiu 
intymnym współczesnych czeskich biz
nesmenów. 

Światowa prapremiera sztuki miała 
miejsce w czerwcu 2004 w Pilźnie. 
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PRAPREMIERA STYCZEŃ 2008 

Bolero Ravela jest jednym z najpopularniejszych utworów mu
zyki XX wieku. w spisie nagrań dzielo to bije wszelkie rekor
dy, pozostawiając daleko w tyle kompozycje z pewnością bar
dziej oryginalne i lepiej skomponowane. Oto jeszcze jedna 
z tajemnic muzyki. Kompozycję tę Ravel napisal w r.1928 na 
zamówienie tancerki Idy Rubinstein, jest to więc dzielo nie 
koncertowe (choć w tym sensie jest ono popularne), lecz sce
niczne. Jest to balet, którego akcja rozgrywa się w gospodzie 
hiszpańskiej (zachęcona przez gości dziewczyna tańczy pośrod
ku na stole). Muzyka opiera się na dwu tematach ludowego, ba
skijskiego pochodzenia; jedyna rzecz, która się zmienia, to 
instrumentacja. Obie melodie powtarzają się niezmiennie aż 18 
razy, stopniowane środkami instrumentacyjnymi, oparte na tych 
samych harmoniach i rytmach, wybijanych przez bębny. Wlaści

wie nie jest to balet, lecz jedna, jedyna scena, narastające 

crescendo zakończone obcym, mediantowo zastępczym akordem. 
Boguslaw Schaeffer nDzieje muzykin WSiP, Warszawa 1983 
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PRAPREMIERA POLSKA STYCZEŃ 2008 - REŻ. PIOTR SZCZERSKI 

Komedia o smutnej 
(w gruncie rzeczy) 
rzeczywistości 
Rozmowa z PIOTREM SZCZERSKIM, 
reżyserem „Bolera" 

Najpierw pokazał Pan „Korowód" Schnirzlera, teraz „Bolero Artu
ra" - jakby ciąg dalszy schnitzlerowskiej komedii obyczajowej. Co fa
scynującego znalazł Pan w dramacie Kohouta? 

- Artur Schnitzłer napisa ł „Korowód" na przełomie wieków XIX 
i XX, a Pavel Kohout, zainspirowany sztuką Schnitzłera, napisał ,.Bo
lero Artura" sto lar później, również na przełomie wieków. Ale to nie 
jest jedynie współczesna wersj a schnitzlerowskiego „Korowodu": au
tor „Bolera Artura" zaznacza wszystkie zmiany kulturowe i społeczne, 
jakie w ciągu tego wieku się wydarzyły. Mimo, że nie napawa1ą one 
optymizmem - Kohout napisa ł komedię. Ten korowód nie będzie skan
dalem obyczajowym, jak to miało miejsce za czasów Schnirzlera - ale 
też nie taki był mój cel, jako reżysera przedstawienia, ani Kohout nie 
miał zamiaru gorszyć publiczności. Odczytałem w „Bolerze" zmianę: 
dziś kobiety przejęły męskie role, nastąpiła rewolucja w kwestiach do
tyczących płci . Kobiety usamodzielniły się, prowadzą własne firmy, wy
korzystują seks jako środek do osiągnięcia powodzenia w biznesie, 
a mężczyzna ni ejednokrotnie staje się narzędziem w dążeniu do realiza
cji tego celu, lub płatnym kochankiem, by nie powiedzieć kurwą. 

Diagnoza Kohouta poraża: we współczesnym wyścigu szczurów 
trakrujemy siebie jak produkt i umiemy się sprzedać. Jak najlepiej, za 
jak najwyższą cenę. To dotyczy obu płci w równym stopniu . 

„Bolero" ro szalona, zwariowa.na komedia . Oglądając sztukę wi
dzowie mogą sami sobie zadać gogolowskie pytanie: z czego się śmie
jecie? Sami z siebie się śmiejecie ... 

Dlaczego czeska dramaturgia jest tak mało popularna na naszych 
scenach? Właściwe, poza Havlem i Zelenką, rzadko pokazujemy w te
atrze sztuki innych czeskich autorów. 

- W drodze do tzw. Europy przy opisywaniu rzeczywistości mamy 
nadmierne skłonności do kopiowania współczesnego lewicującego te
atru niemieckiego, a jeśli chcemy się pośmiać - sięgamy do anglosaskich 
fars. Rzeczywiście znacznie rzadziej sięgamy do dorobku wschodnich 
i południo"''Ych sąsiadów. Być może to nadal skutki choroby pokomu
nistycznej, gdzie ta przyjaźń była nam narzucona. 

Osobiście bardzo cenię czeską literaturę, czeski humor - chociaż 

o wiele bardziej dosadny, ale i o wiele bardziej celny: mniej w nim hi
pokryzji . 

Moja przygoda z czeską dramarurgią rozpoczęła się jeszcze w krakow
skim Tearrze 38, gdzie wystawiałem „Audiencję" Vaclava Havla, który 
wówczas odsiadywał karę więzienia, a jego rwórczość była na indeksie. 

W „Audiencji" pierwszy raz zetknąłem się z postacią Pavla Kohouta, 
który w szruce występuje jako przy1aciel Havla. Inna posrać, ubecki funk
cjonariusz, maniakalnie powtarza: „Z rym Kogutem to się nie spotykaj
cie". Wtedy właśnie zrodziła się we mnie potrzeba poznania Kohouta. 
A skoro on napisał „Bolero Artura" nie sposób, żebym nie pokaza ł tego 
w teatrze ... Zwłaszcza po tym, jak pokazałem „Korowód". 

„Korowód" Schnirzlera traktował o seksie, który łączy bohaterów 
bez względu na pochodzenie społeczne, stan cywilny, i inne jeszcze 
czynniki. U Kohouta sprawa powraca, ale zapętla się, jak w bolerze, dą
ży do finału, którego jednak nie zdradzę. not. (żuk) 
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TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Pavel Kohout 
Poeta, dramaturg, scenarzysta fil

mowy, prozaik i publicysta, ur. 20 lip
ca 1928 roku w Pradze. 

W młodości ideologicznie związa
ny z ruchem socjalistycznym. Jego 
wczesne tomy poetyckie vvyrażały bez
krytyczny zachwyt nowym ustrojem. 
Cezurą życiową dla Kohouta okazał 

się rok 1968 i interwencja wojsk Ukła
du Warszawskiego w Czechosłowacji. 
W latach 1967-1968 Kohout napisał 
dramat „August August, august" 
(w Polsce znany pod tytułem „Klaun") 
będący paraboliczną krytyką totalitar
nego sposobu sprawowania władzy. 

Pisarz został usunięty z partii i zdegra
dowany ze stopnia oficerskiego. Od 
początku lat 70. był prześladowany. 

Z żarliwego propagatora komuni
stycznej rzeczywistości stał się jedną 

z czołowych postaci opozycji czeskiej. 

Należał do głównych inicjatorów Kar
ty 77. Od 1977 r. mieszka w Wiedniu, 
przyjął obywatelstwo austriackie. Na 
emigracji powstały jego najwybitniej
sze pow1esn: „Kacica" (Katyne, 
1979), „Gdzie jest pies pogrzebany" 
(Kde je zakopan pes, 1987), „Lekcja 
tańca i miłości" (Hodina tance a lasky, 
1989), które są pozbawionym dosłow
ności rozrachunkiem z totalitaryzmem 
ujętym często w nową postmoderni
styczną poetykę. W czasach „normali
zacji" sztuki Kohouta -były zakazane 
w Czechosłowacji, natomiast za grani
cą były często grane. Kohout do dziś 
jest uznawany za najwybitniejszego 
dramaturga czeskiego. W jego dorob
ku znajdują się takie tytuły jak: 

„Wojna na III piętrze" (Valka ve 
tretfm poschodf) była napisana 
w 1970 r. 

Pocztówka od Pavla Kohouta 
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„Biedny morderca" (Ubohy vrah, 
1976, grana na Broadwayu), „Rulet
ka" (Ruleto, 1976), 3 jednoaktówki: 
„Atest'', Marast i Safari ( 1979, których 
bohaterem Kohout uczynił, zapoży

czonego ze sztuk Vaclava Havla, Fer
dynanda Vańka), trylogia „Życie w ci
chym domu" (Źivot v tichem dome, 
1975 napisana dla „teatru domowe
go"), „Maria walczy z aniołami" (Ma
rie bojuje s andely, 1980), „Degrengo
lada" (Marast, 1981, dramat poświę
cony Vaclavowi Havlowi przedstawia
jący przesłuchanie najbardziej znanego 
czeskiego dysydenta w siedzibie służby 
bezpieczeósrwa), „Ecce Constantia!" 
(1988, przedstawienie soboru w Kon
stancji, na którym przesłuchiwano 

i skazano na śmierć Jana Husa w for
mie relacji telewizyjnej), „Pat" (napisa
ny w Austrii, absurdalny dramat o trój
kącie małżeńskim, w którym zdradzo
ny mąż przez 30 lat mści się na żydow
skim rywalu, którego ukrywał czasie II 
wojny światowej zatajając przed nim 
fakt, iż wojna się już skończyła), „Cy
janek o piątej" (Kyanid o pate 1996), 
„Szóstka i sex" (Sesr a sex, 1998 - 7 
jednoaktówek), „Zera" (Nuty, 1998), 
„Bolero Artura" (Arrurovo Bolero, 
sztuka z 2003 roku). 

Mily panie Szczerski! 
Dziękuję za zaproszenie, 

ale styczeń jest już za kilka 
dni, a my z moją żoną planu
jemy wszystko z miesięcznym 

wyprzedzeniem. Będę wdzięczny 

za informację o dacie kolej
nych przedstawień, a przede 
wszystkim o recenzjach na te
mat premiery. Ucieszylyby 
mnie również dalsze informa
cje na temat pańskiego teatru 
oraz jak do państwa dojechać. 

Z przyjacielskim pozdro
wieniem 



IAN POLEWKA - SCENOGRAF. MALARZ. REŻYSER 

Jestem 
malarzem 
scen 

Jan Polewka - malarz, reżyser, a przede wszystkim scenograf. Jest 
absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń malarzy 
Józefa Kluzy i Jonasza Sterna oraz scenografa Andrzeja Stopki. Zapro
jektował ponad 150 scenografii dla teatrów dramatycznych, opero
wych i lalkowych w Polsce i za granicą. Współpracował z wieloma 
znanymi reżyserami, m.in. Kazimierzem Dejmkiem, Jerzym Kreczma
rem, Bogdanem Hussakowskim, Giovannim Pampiglione i Tadeuszem 
Bradeckim. 

W latach 1990-98 był dyrektorem Teatru „Groteska" w Krakowie, 
gdzie tworzył własne, autorskie spektakle, m.in. „Miromagię". 

W Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach przygotowywał sceno
grafię i kostiumy do spektaklu „Historia honoru i głupoty polskiej we
dług Kitowicza" w reżyserii Krzysztofa Galosa (premiera grudzień 
2005), scenografię do „Kłopotu Pana Boga" Jana Krzysztofczyka 
w reżyserii Piotra Szczerskiego (premiera marzec 2006). 
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„SCHIZOFRENIA" NINY CZERKIES, REŻ. WITALIJ BORKOWSKI 

Scena 
otwarta 

„Schizofrenia" Niny Czerkies w wykonaniu aktorów 
związanych z nieformalną grupą teatralną „Dzień 

śmierci Mozarta", wcześniej spektakle „Griga" wg 
Czechowa i „Historie Petra Zelenki" w reżyserii Piotra 
Siekluckiego z Teatru Nowego w Krakowie, a także 
spektakl „Zarah" Teatru Za Lustrem (finalista ubiegło
rocznego Festiwalu Sztuk Współczesnych) z Marzeną 
Ciułą w roli głównej - to sztuki, które widz Teatru im. 
S. Żeromskiego mógł obejrzeć nie wyjeżdżając z Kielc. 
Ich cechą wspólną jest to, że tworzone są w teatrach 
nieinstytucjonalnych, przez ludzi wyrażających swoją 
ekspresję w sposób niekonwencjonalny, łączony raczej 
z teatrem offowym. To, w wielu przypadkach, możli
wość debiutu reżyserów i aktorów na scenie naszego te
atru, który jest właśnie takim miejscem: otwartym na 
nowe pomysły. 

Grupa „Dzień śmierci Mozarta" na tydzień przed 
premierą swojego ostatniego spektaklu „Schizofrenia" 
pracowała na scenie naszego teatru. U nas odbyła się 
premiera tej sztuki 30 listopada. 

Trzeba szaleńczej wprosr miłości do rearru, aby zebrać grupę akto
rów i grać z nimi poetyckie, eksperymentalne przedstawienie dla sied
miu widzów w piwnicy na Pradze. Dlatego jeśli kiedykolwiek zobaczy
cie na afiszu „Dzień śmierci Mozarta", odwołajcie sporkania, wyłączcie 
telefony 1 zanurzcie się w klimat teatru, który niczego nie chce zmieniać 
ani niczego nie przekazywać, chce tylko być - pisał Roman Pawłowski 
w Gazecie Wyborcze] po obe1rzeniu spekraklu, którego tytuł stal się na
zwą tej niezwykłei grupy teatralną 

Urojenia na scenie 
Niecodzienne widowisko łączące rosyjskie pióro, białoruską wizję 

i polskie aktorstwo zobaczyli widzowie, którzy wybrali się do Teatru 
im. Żeromskiego. Grupa teatralna „Dzień śmierci Mozarta" pokazała 
„Schizofrenię" Niny Czerkies w reżyserii Witalija Borkowskiego, wy
bitnego reżysera z Witebska. Scenografię przygotował Władimir Ma
trosow (Borkowski i Matrosow w roku 2000 zdobyli główną nagrodę 
na festiwalu w Edynburgu za sztukę „Chagall, Chagall" - przyp. red.). 

Rzecz dzieje się w szpitalu psychiatrycznym, którym rządzi lekarz 
erotoman. Są więc codzienne urojenia, codzienna terapia, kolejna pró
ba samobójcza, kolejne szaleństwo. ~ Wszystko przekonująco zagrane 
i w niesamowirej scenerii, której elementami są: fortepian zajmujący 
pól sceny (bardzo dobra gra Andrzeja Szopy, aktora teatru Kwadrat 
w Warszawie) i zawieszony nad nim biały, podświetlony materiał oraz 
służąca m.in. do prania myśli pralka Frania. 

mon Gazeta Wyborcza - Kielce 
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„DZIADY". REŻ. PIOTR IĘDRZEJAS. PREMIERA WRZESIEŃ 2007 

Aktualne do dzisiaj 
W spektaklu wziął udział cały zespól teatru Żeromskiego 
i wszyscy aktorzy zagrali dobrze lub bardzo dobrze. 

„Dziady" Adama Mickiewicza to na1większy, obrośnięty l egendą 

dramatyczny utwór polskiej literatury. Zakazany przez cały XIX wiek, 
wystawiony po raz pierwszy w 1901 roku w adaptacji Stanisława Wy
spiańskiego, zdjęty przez cenzurę w 1968 roku, co dodatkowo l egendę 

tę wzmocniło. 

Sięgnięcie po „Dziady" to nie lada wyzwanie - nie tylko ze wzglę
du na wątpliwości, co do tego czy współczesnego widza uda się za inte
resować tematyką narodowego dramatu . Sam urwór amorficzny, o luź
nej konstrukcji, zawierający wiele niej asności, ze scenami, które stały, 

się ikonami narodowych świętości (monolog Konrada, scena więzien
na) są materią trudną , a jednocześnie pełną poetyckiej siły i patriotycz
nych emocji. 

Dlatego głowę trzeba schylić przed młodym reżyserem Piotrem Ję
drzejasem, który odważył się „Dziady" w kształcie zaproponowanym 
przez Wyspiańs kiego pokazać. Tamte „Dziady" miały charakter antyme
sjanistyczny i to chyba zachęci ło reżysera, bo jego zdaniem pod pojęcia 
walki o wyzwolenie narodowe można podłożyć znacznie bliższą współ
czesnemu człowiekowi walkę dobra i zła, walkę o władzę, pozycję, pie
niądze. By jeszcze bardziej uwspółcześnić romantyczny dramat sięgnął 
po środki wyrazu w sposób dosłowny sprowadzające widza „ru i teraz". 

Scena starodawnego obrzędu dziadów to dla Jędrzejasa nic innego 
jak spotkanie grupy satanistycznej, która ·wywołuje duchy. I chociaż lek
ki uśmiech wzbudza widok młodzieńców podą?..ających z reklamówkami 
ozdobionymi tró1 zębem, to 1ednak pomysł wprowadzenia wszystkich 
w trans i duchów wstępujących w ciała tancerzy-satanistów jest bardzo 
przekonujący. O wiele bardziej niż dosłowność w pokazywaniu postaci 
dziatek, dziewicy z motylkiem nad głową czy bezlitosnego pana. Scena 
z Części Il - próba spotkania pasterki z upiorem dawnego kochanka, 
zamyka jak klamra cały spektakl. Można więc przyjąć, że sceny w wię
zieniu, w rezydencji Senatora są także wywoływaniem duchów. 

Centralnym i wspólnym elementem scenografii Marcina Chlandy, 
jest krzyż i ołtarz, spajający wszystkie sceny i który, zależnie od oko
licznośc i jest stołem, ołtarzem, katafalkiem czy grobowcem. 

Jędrzejas pokazuje Gustawa, romantycznego kochanka odartego 
z nimbu wielkośc i , kiedy wstaje zakurzony z grobu jest raczej żałosnym 

głupkiem, który bredzi o wielkiej, niespełnionej milości, a ta miłość ro 
głupia dziewczyna goniąca za groszem (może zbyt dosłowne pokazanie 
dziewczęci a zbierającego pieniądze rzucane przez diabła) . A kiedy Gu
staw zamienia się w Konrada staje się zwykłym człowiekiem, młodym 
buntującym się przeciwko złu świata, ale też pełnym pychy, szukającym 
swej drogi. Konrad w wykonaniu Bogusława Kudłka jest bardzo nor
malny, ludzki i do zaakceptowania. Słynny monolog wykonuje przej
mująco i widać że zamysł Jędrzejasa by pokazać, że współczesne młode 

pokolenie korzeni swych postaw może szukać właśnie w pokoleniu 
Mickiewiczowskim jest słuszny. 

Wiele scen z „Dziadów" jest bardzo urzekających, chociażby sen Se
natora, gdy odwrócony plecami do publiczności aktor Hubert Bronic
ki ukazany w niebieskiej poświacie wygląda półzjawiskowo. Siły dobra 
i zła pokazano w postaciach Diabła (świetna Ewelina Gronowska) i Ar
chanioła (Andrzej Cempura). 

Szokująco wyglądają młodzi filomaci w podkoszulkach siedzący na 
leżakach i popijający wódkę, wyśpiewujący protest songi. Wydaje się, że 
chęć pokazania, jakie ro swoje chłopaki jest przesadny, chociaż pomysł 

by Senaror miał łat około 30 i był, jak znani współcześnie, nadgorliwi 
młodzieżowi działacze , jest świetny. 

Kieleckie „Dziady" zostały pokazane z rozmachem, zaangażowano 

do nich cały zespół i zdał on egzamin na piątkę . Ogromne brawa nale
żą się Pawłowi Sanakiewiczowi w roli księdza (który wspaniałe wygry
wa nawet drobiazgi, np. gdy podkłada sobie poduszkę do klęczenia) 
i mnicha. Jego rozmowy z Gustawem są prawdziwie poruszającymi roz
mowami. Wzruszająca jest Teresa Bielińska w roli pani Rołlinson . Jeśli 

coś razi to zbyt delikatny głos Dawida Złobińskiego w roli Guślarza, 
bezbłędna dykcja jest przy tym tempie wyrzucanych słów niezbędna. 
Dawid Żłobiński był także asystentem reżysera i obu należą się podzię
kowania. Bo jeśli padnie pytanie co z „Dziadów" jest jeszcze dzisiaj ak
ruałne, to dzięki temu spektaklowi będzie można powiedzieć, że bardzo 
wiele, bo jest to spektakl o przezwyciężaniu przez człowieka ludzkich 
i ziemskich ograniczeń . 

Lidia Cichocka, Echo Dnia 
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W repertuarze 

Jesteśmy w połowie sezonu te
atralnego 2007/08. Rozpoczęły go 
„Wdowy" Sławomira Mrożka w re
żyserii Piotra Szczerskiego. Premie
ra miała wyjątkowo uroczysty cha
rakter: swoją obecnością zaszczycił 
nas Mistrz Mrożek z małżonką. -
To było dobre przedstawienie - po
wiedział. Dodał także, że bardzo lu
bi kielecki teatr. Po raz pierwszy był 
tutaj w 1994 roku, kiedy wystawia
liśmy jego „Miłość na Krymie". 

Niewątpliwie ważną premierą tego sezonu 
są „Dziady" wg S. Wyspia ńskiego, spektakl 
wyreżyserowany przez Piotra Jędrzejasa. 

Świetne pomysły inscenizacyjne, doskonała 
gra aktorów sprawiają, że na widowni nie ma 
pustych miejsc. Dużym powodzeniem cieszy 
się „Antygona" Sofoklesa w reżyserii Bartło
mieja Wyszomirskiego. Jeśli chodzi o klasykę 
-kolejną propozycją Teatru im. S. Żeromskie
go jest „Tartuffe albo Szalbierz" Moliera w no
wym tłumaczeniu Jerzego Radziwiłowicza 

i reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza. To zu
pełnie nowe spojrzenie na tę znaną komedię 

molierowską. 

„Macica", debiutancki utwór sceniczny 
Marii Wojtyszko, jeszcze przed premierą, 

w marcu ubiegłego roku, podgrzewał emocje. 
Skandalu jednak nie było (bo nie taki ceł przy
świecał aurorce ani reżyserowi), a spektakl, 
który w opinii widzów, był najpopularniejszym 
spektaklem sezonu teatralnego 2006/07, 
w dalszym ciągu cieszy się dużym powodze
niem, szczególnie wśród młodych osób. 

Pamiętający czasy socrealizmu oraz mło
dzi, znający ten czas jedynie z historii i filmów 
Barei, chętnie przychodzą na „Pijanego na 
cmentarzu" - spektakl młodego reżysera Pio
tra Siekluckiego, oparty na prozie Marka Hła
ski. To również debiut Siekluckiego w rzw. te
atrze instyrucjonałnym. Inną, świetną szruką 

tego reżysera jest „Griga" wg Czechowa, gra
na w Pokoju Beckena (Mała Scena). 

Mamy nadzieję, że kolejne, nowe propo
zycje również zdobędą uznanie widzów. Naj
bliższa premiera ro „Zabić superwajzora jak 
14 tysięcy kurczaków" - spektakl pokażemy 
w Pokoju Beckena w lutym (więcej - s.10). 
W marcu zobaczymy „Transatlantyk" Wirolda 
Gombrowicza (w reżyserii Siekluckiego), na
stępnie „Kordiana" Słowackiego w reż. Lina
sa Zaikauskasa oraz dramat „Zabawy na po
dwórku" izraelskiej aurorki Edny Mazaya, 
którą będzie reżyserować Julia Wernio. W pla
nach jest także „Mały Książę" z muzyką Sewe
ryna Krajewskiego. Ale ro już będzie prawdo
podobnie początek nowego sezonu. 

Tymczasem drugą połowę obecnego roz
poczynamy „Bolerem" Pavla Kohouta. 

żuk 

Nowi aktorzy 
Michał 

Węgrzyński 

Absolwent wrocławskiej PWST, 

którą ukończył w 2007 roku. 

Współpracuje z Teatrem 

im. L. Solskiego w Tarnowie, 

i Teatrem Małym we Wrocławiu. Uczest

niczył w działaniach muzycznej grupy 

„Pogodno", z którą wystapił 

na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 

we Wrocł awiu w 2006 roku. 

Na deskach kieleckiej sceny debiutuje ro

lą Chrisa w „Bolerze" Pavla Kohouta. 

Beata 
Wojciechowska 

Krakowską PWST (wydz. aktorski) 

ukończyła w 1986 roku. Zadebiutowała 

rolą Balladyny w Teatrze Starym. 

W 1996 stworzyła swój własny teatr, 

w którym realizuje pomysły aktorskie, 

reżyserskie i choreograficzne. Jest 

współzałożycielką kilku stowarzyszeń 

teatralnych (m.in. Stowarzyszenia 

Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN) . 

W 1988 roku otrzymała główną nagrodę 

na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we 

Wrocławiu, od 1992 roku współpracuje 

z Zygmuntem Koniecznym. Na kieleckiej 

scenie debiutuje rolą Herminy 

w „Bolerze" Kohouta. 

Katarzyna 
Chlebny 

Absolwentka PWST w Krakowie, 

dyplom obroniła w 2006 roku. 

Współpracuje z krakowskim Teatrem 

Nowym, wystąpiła w „Historiach Petra 

Zełenki" (spektakl był pokazywany 

również na naszej scenie); współpracuje 

także z telewizją TVN, wystąpiła w 

filmie „Bugi" Piotra Kielarka i Xawerego 

Żuławskiego (film jest w fazie montażu). 
Ale, jak mówi, miejsce jej scenicznego 

debiutu w teatrze instytucjonalnym to 

Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach 

i rola Moniki w „Bolerze" I~ Kohouta. 

- 7 -



„KOROWÓD" ARTURA SCHNITZLERA. REŻ. PIOTR SZCZERSKI 

POKOJÓ 

pro1ekr: Sławomir Gole1mec 

„Bolero" Pavla Kohouta jest kontynuacją „Korowodu" Ar
tura Schnitzlera. Sztuka tłumaczona przez Marię Kurecką, 
w reżyserii Piotra Szczerskiego ze scenografią Bogusława Ci
chockiego i w opracowaniu muzycznym Aleksandry Kędry 
miała swoją premierę na deskach kieleckiej sceny w kwietniu 
1999 roku. U jednych wywołała zachwyt, u innych oburzenie. 

O ,,Korowodzie'' pisali 
Janusz A. Kowalczyk „Rzeczpospolita" 

Sto lat temu „Korowód" Artura Schnitzlera, wiedeńskiego lekarza psychiatry, ale 
i wziętego literata, był obyczajowym wyzwaniem. Dziś jego skandalizująca treść - o lu
dziach, których bez względu na stan społeczny, majątkowy czy wykształcenie, natura 
wiąże ze_ sobą w zamkniętym kręgu popędu seksualnego - nie wywołuje rumieńców 
emocj1. Zeby „Korowód" nie pozostał na scenie bibelotem fin de siecle'u, potrzeba mu 
błysku inscenizacyjnej inwencji, co w pełni udało się reżyserowi Piotrowi Szczerskie
mu. Paradoks polega na tym, że jedną z najbardziej stałych cech ludzkiego charakteru 
1esr ... niestałość. Bez względu na czasy, poglądy i wychowanie, w sprzyjających oko
licznościach ludzie skłonni są dać się ponieść pewnego rodzaju związkom, których nie 
sankcjonuje ani Kościół, ani prawo, ani obyczaj. Jednak Schnitzler byłby tylko zwyczaj
nym skandalistą, gdyby nie pokazał, że za każdym takim przypadkiem kryje się czyjś 

drobny dramat i głód uczuć. ( ... ) 

Krzysztof Sowiński „Gazeta Wyborcza" Kielce 
(„ .) Artur Schnitzler to dziewiętnastowieczny Woody Allen. Obaj pokazują zacho

wanie człowieka przez seks motywowanego. („ .) Tę interesująca sztukę z czystym su
mieniem można polecić takze młodzieży, jako . . . repetytorium na temat hipokryzji. 

Grzegorz Kozera „Słowo Ludu" 
Spektakl ( ... )jest bardzo dobry pod każdym względem: reżyserii, aktorstwa, sceno

grafii, oprawy muzycznej. („ .) Piotr Szczerski przygotował świetne i zabawne widowi
sko, jeśli zaś ktoś zechce wyciągnąć z „Korowodu" wnioski dla siebie - tym lepiej. („ .). 
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PREMIERA KWIECIEŃ 1999 ROKU 

Stanisław Mijas, „Ikar" 
Dalibóg, trudno nie uwierzyć w erotyczne (erotomańskie?) obsesje kogoś, kto ukła

da repertuar Teatru im. S. Żeromskiego. Niechaj by je zresztą miał na użytek własny, 
i za własne pieniądze. Ale uszczęśliwiać widza arcynudnymi scenkami spod latarni, 
w śmierdzących buduarach, separatkach, regularnych burdelach wiedeńskich sprzed 
wieku - to zakrawa na paranoję. („ .) Szanujący się aktor po zapoznaniu się ze scena
riuszem nie podjąłby nawet wstępnej rozmowy. Dziwię się zatem pani Magdalenie Stu

żyńskiej, a także panu Edwardowi Janaszkowi, Że weszli w ten interes. 

Feliks Kuźma, „Magazyn Słowa Ludu" 
„Korowód" A. Schnitzlera jest otóż z całą pewnością kolejnym krokiem we właści

wym kierunku. Na kieleckiej scenie zaistniał wreszcie obraz kompletny, spójny we
wnętrznie, działający na widza nie tylko słowem, ale i całą resztą środków, par exellen
ce, teatralnych („ .). Teza Schnitzlera jasna jest przecież jak słoi1ce. Wszystkie kobiety, 
oprócz naszych matek i sióstr, są dziwkami, a my - dziwkarzami, bo pierwotne instynk
ty natury silniejsze są od tzw. kultury, pełnej sprzeczności, obłudy, mistyfikacji i sztucz
ności. Nie potępia więc dziwek, cichodajek, prostytuowanych żon, a tym bardziej ar
tystek. Jego profesjonalna Dziwka nie budzi odrazy. Jest piękna, otwarta i uczciwa, a co 
ciekawsze, bardziej dbała o swoja godność od Młodej Mężatki. Piotr Szczerski pojął to 
szczęśliwie i pewnie dlatego powstrzymał się od reżyserskiego dydaktyzmu, a co wię
cej, znakomita rolę swoistego stróża moralności powierzył kelnerowi i stręczycielowi 
zarazem. Połączenie tacy z parawanem to majstersztyk, którego szczerze gratuluję. 

Mam też nadzieję, iż młody zespół nie zejdzie już nigdy poniżej poziomu, który był so
bie wyznaczył „Korowodem" właśnie. 

GLUPIE \NPADKI 
Głupie wpadki pojawiają się jak na zawołanie, mimo tego, że nikt je o to nie 

prosił ... 
To milo z ich strony, że są takie bezinteresowne, ale czasami są naprawdę 

wkurwiające. Tylko jak im to dać do zrozumienia, żeby się nie obraziły - wiado
mo jak są drażliwe na swoim punkcie. Chociaż ta ich wada, może jedyna jaką 
posiadają, i tak uchodzi w tłoku, kiedy się nagle okazuje, że są jedynymi naszy
mi przyjaciółkami. I to najlepszymi. 

Jerzy Sitarz 
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BIAŁA NOC W TEATRZE - CZERWIEC 2007 

Zabić superwajzora 
jak 1 4 tysięcy kurczaków 

W Pokoju Beckerra (Mała Scena) trwają próby sztuki pod intrygu
jącym tytułem „Zabić superwajzora jak czternaście tysięcy kurczaków" 
Łukasza Rippera, młodego dwudziesroparolerniego autora, mieszkają 

cego obecnie na Wyspach Brytyjskich. fo1gmemy tekstu były prezento· 
wane podczas czerwcowej „Białe1 Nocy" i jego świetne przy1ęcie, szcze· 
gółni e pm:z łudz i młodych , stanowiło żelazny argument, by sztukę 
przenieść na scen ę. Będzie to sceniczny debiut Łukasza Rippera. Wcze
śniej, w naszych „Gazerach Teatralnych", drukowa liśmy jego poezję, 
przy okazj i „Dziadów" Łukasz napisa ł niezwykłą dramaryczną miniatu
rę . W gazecie poświęcone] spektaklowi „Pij any na cmentarzu " również 
zam ieściliśmy próbkę jego twórczości , świadczącą o duże1 wrażliwości 

młodego autora i zdolnościach związanych z jej przekazem. 
Szrukę „Zabić superwajzora jak 14 tysięcy kurczaków" reżyseruje 

Dawid Zlobiński, a nad scenografią pracuje Łukasz Błażejewski (auror 
scenografii do „Pijanego na cmentarzu"). 

Pomysł z kurczakami był bardzo prosty, otóż ponad dwa lata temu, 
kiedy w Polsce rzeczywistość przekroczy/a naiśmielsze granice moiego 
pojmowania, postanowi/em wyiechać za granicę. Nie zaskoczy/em was, 
prawda? Jako, że jeszcze wtedy nie znalem w ogóle języka angielskiego 
ima/em się zaięć ;akichkolwiek. Pewnego dnia los rzuci/ mnie do rzeźni 
kurczaków. Nie pracowalem tam ani godziny, bo trupi smród by/ tak 
okropny, że uciekłem stamtąd gdzie pieprz rośnie, i już nieważne tego 
dnia by/o, czy zarobię na udko z kurczaka czy nie, wierzcie mi, nie by-

Iem glodny do następnego dnia. Niedługo potem dostałem pracę w gi
gantycznej fabryce ziemniaków, pakowalni i hurtowni, tam dostałem 
zaszczytne stanowisko pickera loadera, jednym słowem podnoszący, ła 

dujący. Ziemniaki z natury są ciężkie, a nam z chłopakami przyszlo pod
nosić około 20 ton dziennie na osobę, wierzcie mi, kurewsko ciężkie za· 
jęcie i do tej pory nie wiem, co lepsze: mordowanie kurczaków, czy pod
noszenie ziemniaków. Przez póltora roku podnosi/em ziemniaki w zno
ju i trudzie, a w przerwach spotykałem się z drużyną w kantynie i roz
mawialiśmy o życiu, o plice, o dziewczynach, o domu, no o wszystkim, 
o czym myślą i marzą chłopacy. Czasem marzyliśmy też o tym, by za
bić superwajzorkę, która by/a straszną jędzą czasami ((aster bastards, (a
ster! 1), a czasami wspaniałą kobietą, ((aster Lucas' - why ]ackie? - Be
cause I love you) w zależności od dnia i nastro7u. W międzyczasie wie
czorami na imprezkach spotykaliśmy ludzi pracujących w rzeźni kurcza
ków, a ci opowiada/i nam o uboju, o krwi, o smrodzie i wrzasku obsra-
nych i przestraszonych kurczaków .. . jak nie myśleć o tym wszystkim 
w zimne deszczowe dni w Szkocji .. . 

Wszystko to dało impuls do napisania tej sztuki, chcę tu zaznaczyć 
przy okazji, że udział w tym przedsięwzięciu mieli wspaniali ludzie, Po
lacy z różnych stron kraju, i Szkoci również. Cieszę się, że moglem ich 
poznać i posłuchać, co majq do powiedzenia, a wierzcie mi, każdy z nich 
ma wspaniałą opowieść ... 

Łukasz Ripper 17112/2007 

Prapre111iera polska - luty 2008 
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List otwarty do Pana Posła 
Kazi1nierza Kutza 

Kielce, 31 grudnia 2007 

Szanowny Panie Pośle, 
Zwracam się do Pana z interpelacją moralno-artystyczną. Otóż stworzył Pan festiwal dający szanse zaistnienia 

młodym talentom reżyserskim na szerszym forum. (Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE). 
Tylko, jak w socjalizmie - idea piękna, ale rzeczywistość obraca ją w karykaturę! Zna Pan ro, zresztą lepiej ode mnie, z 
poprzedniej epoki. Otóż, jak zwykle, są równi i równiejsi. Jest szansa, ale nie dla każdego . Otrzymałem od Pana staran
nie przygotowany Regulamin festiwalu, zgłosiłem spektakl dobrze zapowiadającego się młodego reżysera. I co? Nic. 
Nikt z komisji nie przyjechał go obejrzeć., a decyzje, kro weźmie udział w festiwalu, już zapadły. Po co więc ta cala 
maskarada? 

Niniejszym, składając tę „interpelację" naiwnie może oczekuję na wyjaśnienia. Ale pytanie pozostaje: jakimże to 
kluczem wybiera Pan sobie spektakle godne zaistnienia na Pańskim festiwalu? I czy nie prościej, zgodnie z regulaminem, 
obejrzeć spektakl, nie zakwalifikować go? Wszak kryteria w sztuce są subiektywne ... 

Reżyser i zespół poczuli się zawiedzeni: wypełnili kupon, który nie wziął nawet udziału w losowaniu. Jako stróżowi 
prawa daję to Panu pod rozwagę - z życzeniami dalszych sukcesów na niwie polityki i sztuki. 

jak się czujesz dzisiaj mój miły? 

dzisiaj już nie żyję moja miła. 

to wspaniale, cieszę się jesteś w dobrym zdrowiu. 

jak ci minął dzień kochany? 

rano umarłem kochana 

cudownie słyszeć że tak ci dobrze idzie 

a jak było w pracy? 

odszedłem na zawsze najdroższa 

ooo ... to chwilowe, zawsze w ciebie wierzyłam 

pójdziemy wieczorem do kina? 

nie żyłem nigdy właściwie 

a potem na kolację 

umarły bylem od dawna 

co mówiłeś kochanie? 
Łukasz Ripper 

Pozostaję z szacunkiem 

Piotr Szczerski, dyrektor Teatru im. S. Żeromskiego 
w Kielcach 

List ukazał się na portalu teatralnym e-teatr 

Niektóre opinie internautów 
(zachowaliśmy oryginalną pisownię) 

Sufler, 02-01-2008 18:41 
Kutz udaje takiego malego slaskiego oligarche, a zachowuje sie rze

czywiscie - jak w socjalizmie. Dobiera spektakle jak chce i ma w d ..... 
nie tylko teatr w Kielcach. 

grabiec, 02-01-2008 21 :52 
zgadzam się w całej rozciągłości z głosem p.Szczerskiego.Pan Kutz 

dla kultury kraju a już w szczególności śląska,od lat nie robi nic.Cieka
we, kto przyczinił się międz innymi, do likwidacji pięknego komplek
su filmowego w Katowicach i wywiezieniem go do Warszawy.Jednak 
nie o tym mowa,nie czas i nie miejsce.Choć marginalizacja potęgi fil
mowej i telewizyjnej śląska-to jego zasługa.No ale to pan senator więc 
mu wszystko wolno,więc kto jak nie on,ma być decydenem w sprawie 
zaproszenia na "katowickie interpretacje'',młodych polskich reżyse

rów.Pan Kutz od dawna tkwi w układach warszawskich i takie też jest 
jego posłannictwo dla sztuki-oślizłe,ponure,koninkturalne ... Wstyd pa
nie senatorze-a przecież :"Perła w koronie",''Sól ziemi czarnej","Śmierć 
jak -kromka chleba" , "Pułkownik Kwiatkowski"-to chyba pana dzie
ła,pełne troski o kondycję człowieka,pochyłające się nad jego krzyw
dą.Uczciwiej byłoby,nadal rozpierać się w sejmowych fotelach i mil
czeć,niż robić ,to co Pan robi,a raczej czego Pan nie robi.Młodych zdol
nych reżyserów,dobrych spektakli w Polsce jest wiele,ale z perspektywy 
ul.Wiejskiej w Warszawie-niewiele widać. 

kredzia, 02-01-2008 21:58 
bez względu na poziom teatru , każdy teatr ma prawo do zgłasza

nia się, a taka ignorancja ze str organizatorów jakiegokolwiek festiwa
lu jest nie w porządku. Każdy zespół teatralny poczułby się zlekcewa
żony i moim zdaniem list w zupełności na miejscu. 
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TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Wieczór sylwesrr01vy w Teatrze: najpierw bawiliśmy się na komedii „Milość 

i polityka" P. Sauvila, potem była tradycyjna lampka szampana i życzenia . 

Etiuda 
na finał 

Zakończyły się warsztaty teatralne, w których uczestniczyło 
około 50 osób, uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Program 
warsztatów obejmował pracę z tekstem, dykcję, przygorowanie 
elementów scenografii, kostiumów, reklamy, a także przygotowa
nie etiudy podsumowującej pracę warsztarową. 

Etiudę podziwialiśmy na Dużej Scenie 17 grudnia o godz. 
17.30 

Warsztaty prowadzili aktorzy Mirosław Bieliński i Artur Sła
boń, a ich organizacja była możliwa dzięki działaniom Stowarzy
szenia Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego i finansowym 
wsparciu Urzędu Miasta Kielce. 
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u.,,,r-ekcla i Ze§pł)t 
Teatru im. s. żer-()m§kie!!() 

w l\ielcach 

W 2007 roku Teatr 
nasz odwiedziło 

45 821 osób, 
zagraliśmy 212 

spektakli, wpływy 
za bilety wyniosły 

700 325 zł 

Prawa autorskie Autora i Tłumacz,a do sztuki 
„Bolero" reprezentuje w Polsce Agencja ADIT. 

dyrektor naczelny i artystyczny Piotr Szczerski • kierownik literacki Jerzy Sitarz• koordynator pracy artystycznej Halina Łabędzka 
•kierownik Impresariatu Władysław Jankowski• promocja , kontakt z mediami Justyna Żukowska• inspicjent Renata Głasek-Kęska 
•kierownik techniczny Henryk Dubowik •światło Ryszard Zając, Mariusz Ciesielski •realizacja akustyczna Tomasz Pierzak• bryga
dier sceny Ignacy Abram • rekwizytor Zofia Zając • garderoba damska Agata Radek • garderoba męska Agnieszka Ozimina • pra
ce perukarskie Idalia Lang, Krystyna Wolańczyk• pracownia krawiecka męska Krzysztof Ślusarczyk• pracownia krawiecka damska 
Teresa Karyś • pracownia plastyczna Tomasz Smolarczyk, Iwona Jamka • pracownia stolarska Leszek Macias, Krzysztof Juszczyk 
• prace tapicerskie Jacek Pomarański •obsługa sceny Wiesław Brzyszkiewicz, Edward Gola, Leszek Sobura 

SPONSORzy PATRONAT MEDIALNY 
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CUKIERNIA 
Ewa i Marian Chmielewscy 

Kielce, ul. Duża 8 

Redagują : Jerzy Sitarz, Justyna Żukowska, tel. 504 037 772 , e-mail: literacki@teatr-zeromskiego.com.pl Druk OP. APLA 
Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, centrala tel. 041 3446048, kasa i Impresariat 041 3447500, 
www.teatr-zeromskiego .com.pl, biuro@teatr-zeromskiego.com.pl 
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