


Aniele Boży, Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy 
Bądź mi zawsze ku pomocy 



'' Kantatę'' 
stworzyła . , , 
p rz y J a ~mnOBERTEM BRUTTEREM, autorem sztuki 

ROBERT BRUTTER 
Właściwie Andrzej Grembowicz. Urodził się w 1958 roku. Absolwent polonistyki. Pisarz, dziennikarz 
i scenarzysta. Były pracownik Sejmu RP i redaktor naczelny Kroniki Sejmowej. Członek Polskiej Aka
demii Filmowej. Jest współautorem scenariuszy do takich filmów i seriali jak „Ekstradycja", „Nocne 
graffiti'', „Amok", „Fuks", „Operacja Samum", „Wtorek", „Wszystko będzie dobrze", „Wiedźmy", „Ro
dzina zastępcza" i „Ranczo". Laureat Nagrody Hartley-Merrill za scenariusz do filmu „Tam, gdzie żyją 
Eskimosi". 

Zacznijmy od początku, czyli od pomysłu . Jaka jest geneza powstania „Kantaty na cztery 

skrzydła"? 
- Pewna bardzo sympatyczna i zaprzyjaźniona ze mną (oraz z moją żoną, żeby nie było) aktorka, 

mieszkająca wówczas po sąsiedzku, przeżywała trudny okres zawodowy. Nazwiska lepiej nie podam, 

bo nie pytałem, czy mogę. Nazwijmy ją Iloną. No i upraszczając - okazało się, że nieduża, 

niskoobsadowa sztuka mogłaby w tej sytuacji jakoś pomóc. Moja ukochana żona wyraziła wtedy 

głębokie zdumienie „no jeśli można lionce pomóc, to czemu nie siądz iesz i nie napiszesz raz dwa dla 

niej sztuki?". lionka nic nie mówiła, bo akurat... płakała. Więc choć nie było to raz dwa, bo „Kantatę" 

pisałem chyba trzy czy cztery miesiące i okazało się to bardzo trudne, to w końcu napisałem i dałem 

lionie. Co do samej sztuki. „ Dlaczego bohaterką jest młoda kobieta w depresji już poniekąd 

powiedziałem. Anioły wzięły się zaś stąd, że liona kolekcjonowała anioły we wszelkiej postaci. 

Pomyślałem więc, że będzie się dobrze czuła w ich towarzystwie. 

Sztuka porusza problem samobójstwa. Nie jest on nikomu zupełnie obcy. Zetknął się z nim 
Pan osobiście? 
- Ba. Przepraszam, ale nie lubię się wywnętrzać na zbyt osobiste tematy. Powiem tylko, że zdaje 

mi się, iż myśl o samobójstwie ma w sobie często bezlitosną logikę, powiedziałbym, diabelską. 

I że żeby z nią sobie poradzić, trzeba zmienić perspektywę. Nie po prostu na metafizyczn ą, bo to 
po pierwsze nie każdemu dane, a po drugie za łatwe. Śmiertelny grzech, koniec dyskusji i już. 
Zwłaszcza niewierzącym za bardzo to nie pomoże. Ale na siebie samego, na znaczenie naszej 

egzystencji, trzeba spojrzeć z innego punktu widzenia. I w pewnym sensie to stara się zrobić 

stary Amhiel. Zmienić punkt widzenia Dziewczyny na siebie samą. 

Rzeszowska realizacja sztuki nie jest pierwszą. Jak Pa myśli w czym tkwi sukces tego 
utworu, że tak chętnie sięgają po niego twórcy teatralni? 
- Tekst powstał z przyjaźni, a nie w celach handlowych. Dlatego nikomu go nigdy nie proponowa

łem, nikogo nie namawiałem do jego wystawienia, nawet do redakcji „Dialogu", gdzie potem była 

drukowana, sztukę zaniósł mój przyjaciel Tomek Wiszniewski i dopiero na końcu zapytał mnie o 
zgodę. Przyjąłem taką zasadę, że ma „Kantata" cztery skrzydła, niech lata sama. Dlatego zawsze, 

jak okazuje się, że gdzieś doleciała, jest to dla mnie arcyprzyjemna niespodzianka z lekkim meta
fizycznym podtekstem. Naprawdę. 

Do ko o Jest ona kierowana? Na Jah.im odbiorcy szczególnie Panu zależy? 
- Każdy, kto zadaje sobie trud, żeby pójść do teatru, wydać pieniądze na bilet i potem przez prze

szło godzinę poświęca uwagę przedstawieniu historii, która mi przyszła do głowy, zasługuje żebym 
go w rękę pocałował. I każdy być może zobaczy trochę co innego bo przedstawienie staje się 

między sceną a widownią, widz wnosi w swój odbiór własny wkład, każdy z nas przecież ogląda 
spektakl przez siebie. Ale bardzo bym chciał, żeby co któryś widz chociaż zauważył, że jest to ko

media, która od bardzo ważnych spraw nie ucieka i nie oszukuje śmiechem. W każdym razie sta

rałem się, żeby tak było. 

Tytuł s t k1 ·es w sobie dość przewrotny, bowiem kantata to niesceniczy utwór muzyczny. 
To celowy zabieg? 
-Akurat tej niesceniczności bym nie eksponował w tym kontekście ... Są kantaty religijne i świec

kie, a ten tekst jest po trosze i taki i taki. Więc o taki tytuł chodziło, żeby i Dziewczynę mógł objąć 

i żeby aniołowi Amhielowi było przyjemnie. 

Jest Pean 1kże autorem wielu scenariuszy filmo ych Łatwiej się pisze dla teatru czy filmu? 
- O tym mógłbym mówić bardzo długo, albo bardzo krótko, więc lepiej to drugie: zdecydowanie do 

teatru pisać jest najtrudniej. Bez dwóch zdań. 

Rozmawiał Marcin Kalita 



Ruch sceniczny 

Dziewczyna " 

Amhiel 

Beatiel 

Premiera 
Prawa autorskie do sztuki reprezentowane są przez Związek Autnrłlw ZAIKS 

• • 
anie s 1m 

em • • • 
Każdy z nas chciałby przeżyć swoje życie jak najlepiej - szczęśliwie, wygodnie, bez

problemowo. Jednak zwykle los przygotowuje dla nas niespodzianki burzące wszelkie 

plany, zmuszające niekiedy do zmiany życiowego azymutu. Oprócz szczęścia, miłości, 

spełnienia, czekać nas może w życiu także ból, smutek, zagubienie. W złych chwilach 

zdarza się podejmować złe decyzje . Niektórych cofnąć nie sposób. Warto jednak 

wierzyć, że jest ktoś, kto nie pozwoli nam podjąć decyzji ostatecznej i nieodwracalnej. 

Że w chwili załamania czuwają nad nami nasi skrzydlaci opiekunowie - Anioły. 

Główną bohaterką „Kantaty na cztery skrzydła" jest 30-letnia Dziewczyna. Zdawać się 

może, że spadające na nią kolejne ciosy to okrutny sprawdzian. Począwszy od dzieciń

stwa gdy ojciec porzuca rodzinę a matka trafia do szpitala psychiatrycznego, poprzez 

dorosłe życie, w którym po bolesnym rozwodzie mąż porywa syna i ukrywa się za 

granicą. Samotne dni pełne rozpaczy i samotności prowadzą ją ku nieprzemyślanym 

decyzjom jak defraudacja . Decydujący okazuje się jednak wypadek przyjaciółki, 

wypadek, do którego nie musiało dojść ... Zdaje się, że los prowadził Dziewczynę 

nieuchronnie ku tej właśnie chwili, ku pętli jaką zakłada na szyję. 

Blisko Dziewczyny sąAmhiel i Beatiel. Amhiel to znużony starszy anioł, Beatiel wydaje 

się być jego przeciwieństwem, jest młody, wykształcony, bardzo ambitny. Poznaje ich 

w chwili dla siebie najtrudniejszej, w chwili, w której chce zakończyć swoje nieudane 

życie. Czy któremuś z dwóch skrzydlatych opiekunów uda się uratować Dziewczynę? 

Przekonać ją, że wbrew przeciwnościom losu naprawdę warto żyć ... 

Ewa Fudala 



·Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły 
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, 
lecz ich serce jest bezpiecznym portem 
dla wszystkich, którzy są w potrzebie 

Phil Bosmans 
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- Słuchajcie, słodkie siostry -
tak mówił stary opat: 
(Na dworze było wietrzno, 
ponuro i listopad) 
- Raz było trzech aniołów, 

jak trzy wyborne liry, 
imiona ut sequuntur: 
Piotr, Paweł i Zefiryn. 
Śliczni to byli chłopcy, 
jeden w drugiego gładszy, 
łaskawym na nich okiem 
Pan Bóg zza pieca patrzył. 
No, w raju , jak to w raju, 
zielono i wesoło, 
obiady, gadu-gadu , 
wieczerze i tak w koło. 
Lecz nasi aniołowie 
coś nie bardzo byli dziarscy 
i często Bóg Dobrodziej 
brew zagniewaną marszczył; 
i gęsto w skórę leli 
aniołów rajskie zbiry -
na próżno: znów szaleli 
Piotr, Paweł i Zefiryn. 
Od sromu jak od gromu 
cierpiały aniołówny ... 
Ha, było trzech aniołów, 

rze 

lecz siedem grzechów głównych. 
Anioł Piotr, jak to Piotry, 
szklanicą zwykł się bawić 

i nieraz w Mons Pietatis 
musiał skrzydła zastawić; 

a gdy wyłysiał mieszek, 
to wonczas furis more 
do piwnic Dobrodzieja 
dobierał się wieczorem . 
Paweł zasię po Pawle 
rycerskie wziął zasługi: 

weso 
Dzień w dzień na rajskiej łące 
aniołów kładł jak długich. 
Sam święty Jerzy, siostry, 
przyglądał się i dziwił: 
"Ho , ho , nasz anioł Paweł 
bije się jak Radziwiłł. 
Dobrodziej też by chwalił , 

lecz właśnie śpi w obłokach". 
Tak mówił święty Jerzy 
i dalej męczył smoka ... 
Zefiryn był muzykant, 
miłośnik strun i syryng, 
niefrasobliwy, lekki, 
jednym słowem, Zefiryn; 
znał się na mitologii, 
Achillach i Chimerach , 
miał skłonność do księżyca , 

troszeczkę do Baudelaire'a 
i do sekretnych uciech, 
nie gardził również pozą, 
błąkając się , dziwacząc 

andante maestoso. 
A taki był wstydliwy ... 
coś niby ... jak Jan Jakub; 
kazania wielce ocenił: 
"Do rybek" i "Do ptaków"; 
chociaż wuj Zefiryna , 
już taki starszy anioł , 

raz widział "Słówka" Boya 
pod kołdrą (Ach, ty draniu!) 
Tak żyli aniołowie, 
ale nadeszła kryska 
i wezwał Bóg Dobrodziej 
nadanioła Matyska. 
"Wypędź mi - prawi - Piotra , 
Pawła i Zefiryna , 
kalają Paradisum, 
ego Deus - daj winal" 

eh aniołac 
Po takim paternoster 
i po wytrawnym winie 
Dobrodziej chodził gniewny 
i huczał po łacinie. 
Zefiryn zasromowany 
pochylił nisko głowę, 
wstydził się jak Jan Jakub, 
sk rzydła tuląc różowe. 

Piotr zasię , jak to Piotry, 
bryt rygielkom i zamkom, 
siedział w chłodzie piwniczki 
i świecił sobie lampką 
Paweł , jak zwykle Paweł, 
anioł biedny, rogaty, 
na podwórcu rajowym 
bił się z Jerzym w palcaty. 
Ale nic nie pomagało , 

zjawił się Anioł M ichał 
i rzecze : "Zefirynku , 
J UŻ mi nie będziesz wzdychał. 
Zawołaj swoich kamratów, 
tak Decyzja orzekła ... 
ruszaj się, pókim dobry! 
ani mru-mru! do P i e kła!" 

Wypędz iły aniołów 

rajskie draby i zbiry. 
Zmarnowali kariery 
Paweł , Piotr i Zefiryn . 
Ergo, siostry najsłodsze , 

(Boże , módl się za nami' ) 
lepiej wam się przed nocą 
nie wdawać z an i oła mi. 

ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów 
tel. 017 853 27 48, fax 017 850 75 59 

www.teatr-rzeszow.com 
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Kazimiera Buczkowska, Grażyna Kozioł 
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Artur Gamracki, Artur Niemiec, 
Bogdan Rzucidło , Leszek Sas 

Marcin Kalita 

Krzysztof Motyka, Agnieszka Dziarna 

Marcin Kalita 

tel./fax 017 853 22 52, 
tel. 017 853 20 01 w. 341, 342, 330 

kasa teatru: tel. 017 850 89 89, 
bilety@teatr-rzeszow.com 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
jest instytucją kultury 

Woiewództwa Podkarpackiego 






