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ZABIĆ SUPERWAJZORA JAK 14 TYSIĘCY KURCZAKÓW 

o rzeczach które lubię 
lubię -I ty1n czego -nie o 

Poproszono mnie bym się zaprezentowal. No to proszę . Jak powiedzial kiedyś Wujek Samo Zlo, lepiej jest się chwalić niż żalić, to 

się pochwalę. Jestem fajny, sympatyczny 1 inteligentny 1 chociaż bardzo nabroilem w życiu 1 wielu rzeczy nie udalo mi się zrobić w cza

sie kiedy byl na to czas, to i tak spadlem na cztery lapy .. no przynaJmnieJ tak mi się wydaje patrząc na niektórych moich kolegów ze 
szkolnej lawy. 

Urodzilem się w roku 1976, a to znaczy, że mam trochę więcej lat niż dwadzieścia kilka, kilka rzeczy których nie lubię to: matem

atyka, nowoczesny świat konsumpqi. pęd za czymś do niczego czy też donikąd , samochodów, spalin, fabryk, nienawiści, zachlannoś

ci, falszu 1 glupoty 1 naprawdę nie lubię ludzi sławnych za to tylko że są slawnil No 1 nie lubię telewizji bo klamie 1 polityków nie lubię 

bo też klamią 1 Jakby dtużeJ pomyśleć to pewnie jest więcej rzeczy których nie lubię ... ale„. Jest też kilka rzeczy które lubię: to moi 

przyjaciele zawsze oddani chociaż być może stuknięci, lubię teatr Zeromskiego bo pokazal mi inny lepszy świat, lubię piwko wypić na 

wzgórzu wawelskim w promieniach zachodzącego slońca, lubię śmiać się i pomarzyć, lubię moje dwa koty wariaty, lubię sobie poczy
tać 1 popisać i w ogóle bardziej lubię lubić niż nie lubić, ale nie zawsze się da ... a szkoda prawda7 

Dużo juz wiem, ale bardzo dużo nie wiem, bardziej czuję niz dzialam schematycznie, nie planuję, nie kombinuję, jest slońce i jest 

dzień, jest tao i jest droga, co komu pisane tego nie minie , ludzie pozab ijają się nawzajem a ja popatrzę z boku i odejdę w swoją 
stronę. „ 

Łukasz Ripper 
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TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Dom zebranego doświadczenia 
czyli żeby się zabawić 

Łukasz Ripper trzeba kogoś zabić 
(szkic do książki, fragment 1) 

Bylem wczoraj w ikei z mamą po komodę, ale ro, co tam się dzialo 
ro istne pieklo! Ter:iz zresztą reż, siedzę tu, a z rylu za plecami hałas wa· 
lącego młotka w komodę, raki los, ciąg le jakieś głosy, hałasy, szumy, 
trzask i. Nigd)' świętego spokoju, mam nadziej ę, że po śmierci trochę 
odpoczniemy i nie będzie żad nych głupich obowiązków i przymuszania 
do czegokolwiek . 

Wchodzę zatem do ikei bo rzucili komody na promocję, za 50 zło· 
ciszy, teraz za ryle ro nawet dobrze się w knajpie nie opijesz, więc ludzi 
tłum rzucił się na sprzedawcę i dawaj wyrywają mu guziki z koszuli, 
gryzą, szarpią - komody dajcie nam, komodyll 

Chaos i syf się zrobił w momencie, uwierzcie, od ko11ca komuny, od 
89 nie widzi alem rakic1 kolejki, taki ej pazerności po towar w sklepie! 
Śmiać mi s i ę chc iał o, ale rak przez łzy, co za kraj, pytam s i ę w myślach 
- co za kra?' 

W końcu kroś sprytny, albo pami ętl iwy wymyślił, żeby wprowadzić 

kanki na komody i udało się„ . dzicz zosta ła opanowana. Popatrzyłem 
z ŻJ ł ością na ren dum drżący, marzący o swojej własnej prywatnej ko
modzie z ikei, jak ja kiedyś o swoim własnym prywatnym, krwawicą 
wydartym kil ogramie cukru z supersamu. Historia koło zatacza. 

Dzisiaj wsrałem o 7 rano i pojechałem do urzędu dla bezrobotn)'Ch, 
niby idę do pracy, ale co ro za praca, na przerrzymanie chyba, an i urno· 
wy ani srałej pensji, gówno takie, raki inteligenrny gość ze mnie, a mu· 
szę się imać prac g{iwnianych . Więc pojechałem do urzędu się zareje· 
srrować, żeby przynajmn iej mieć ubezpieczenie zdroworne, bo chociaż 
nie zamierzam chorować, ro jednak na zimne trzeba dmuchać. W urzę · 

dzie reż mordęga, przy1 eżdżam przed 8 rano, a już jestem trzydziesry 
w kolejce, albo chyba dopiero jestem trzydziesty w kolejce, no parano· 
ja . Myślę sob ie - no ro posiedzę tu do 12 i ani książki żadnej nie mam 
ani gazery, kurde, jak ja ro lub ię . Szkoda słów. I ł zy mi się cisną z bez· 
radności taki ej, myśl jedna mi się nasuwa w rym czasie - muszę stąd wy
jechać, za granicę, byłe gdzie, podobno w Ausrrii moi.na roznos ić ulot· 
ki, praca od zaraz i zarob ić można dwJ rysiaki na czysro. Oczywiście 
złotych polskich, ale tu dwa tysiaki na czysro to ja zarobię za pięć lar, 
o ile będę miał jakąś pracę . Paskudna sprawa. Zaczynam więc myśleć 

Rap Rippera 

o rym coraz częściej, ra myśl dojrzewa, powoli, ale czuję, że prędzej czy 
później dojrze1e, bo w rym kraju człowiek wrażliwy i uczciwy nie ma 
szans powodzenia. 

[ chyba nic mnie tu nie rrzyma rak naprawdę. Mam co prawda 
dziewczynę, ale między nami bylo już rak ź le , że teraz choć jesr dobrze, 
ro i tak trzyma się to na słowo honoru i jak dobrze nie zarobię, znaczy 
ciągle będę miał dwadzieścia groszy przy dupie, ro nie urrzymam jej JUŻ 
przy sobie, samą miłośc ią człowiek nie wyżyje. I piszę re słowa, ale ma· 
rzy mi s ię napisać książkę, albo dramat jakiś, tylko nie wiem c i ągle 

o czym, i nie wiem ciągle w jaki sposób.„ Dlatego skrobię te notki, mo
że ro wszysrko kiedyś zwiąże się w jakąś logiczną całość 1 będzie się da· 
Io wydać) Proszę Cię Boże, uczyń mnie dobrym pisarzem, ro bym chci
ał robić, ale ciągle nie wiem jak. 

Przeczytałem osratnio książkę, a raczej książeczkę pt. Oskar i pani 
Róża. Wsrrząsająca opowieść o małym ch łopcu, który jest w szpitalu 
onkologicznym i umiera na raka. Zostaje mu dziesięć dni życia i posta
nawia, że każdy jeden dzień, ro będzie dziesięć lar„„ 

Boże, przeżył sto lar w dziesięć dni.„. on miał prawo prosić Boga 
o cokolwiek, a nie miał wygórowanych żądań. A ja) Kim J3 jesrem, żeby 
prosić Boga o cokolwiek? Nikim! Jedynym moim problemem ro praca 
i kasa, przecież ryle ludzi umiera w bólu i cierpieniu, w rym samym cza· 
sie, gdy ja piszę te s łowa, nie mam więc prawa o nic Go prosić, zwłasz

cza, że przez długi czas broniłem się przed wiarą w Niego. Teraz jesr ina
czej, teraz wierzę, ale czy On mi wierzy, że ja wierzę? Tyle jest światów 
różnych, miliony gwiazd w milionach galaktyk, miliony ludzi na jednej 
małej ziemi i gdzieś ram w rym wszysrkim jestem ja. Dlaczego mam być 
wyszczególniony przez Boga) Wysrarczy, że mój ojciec jest wyszczegól· 
niony, za dużo szczęścia w jednej rodzinie nie może być, zresztą, co ro za 
rodzina? Od dawn a rozbita 1 kulawa, ojciec to dumny jest ze mnie, jak co 
jakiś czas przynoszę dokument ukończenia jakiejś szkoły, że mimo złych 
począrków jakoś się rozwijam, ale ten rozwój reż jakiś nie raki, jak powi
nien być, raki kulawy, rrochę na silę. Ja ru obserwuję, że w rym kraiu 
wszystko jest na siłę, ru nic się nie dzieje plynnie, nic s i ę nie dzieje lekko, 
ru o wszystko trzeba walczyć i drapać jak 1akaś hiena w dżungli. Po co 
nam ta cywil izacja, skoro zasady działania są rakie jak w erze kamienia lu· 
panego, prawo silniejszego. Zarem od tysięcy łat nic się nie zmienilo) 

Polska leży na dnie, chcę powiedzieć o tym, rzucić rymem zlotyrn, zanim padnę. Strzal oddany w ciernie 
zwali mnie na ziemię, kogoś zabolalo, że uderzam wprost w to polityczne plemię, to kurewskie lenie, 
to szatana nasienie, co dzień oni mi przynoszą w świat zwątpienie. Zanim to się stanie, nim uderzę 
glową w ziemię, chcę wystąpić tu na scenie. Chcę powiedzieć prawdę, Polska leży na dnie, coraz bardziej 
leży, im na tym zależy by tak bylo, to nie sen, to się nie przyśnilo. To są fakty, politycy podpisu
ją pakty, szatan na to patrzy, wystukuje takty, mina mu s ię śmieje, kiedy widzi, co się dzieje, świat 

caly szaleje, a na parlamentu scenie - polityczni zlodzieje. Co Ty na to? Obnażają swoje żądze, zwykłym 
ludziom wielki chuj - politykom pieniądze, wladza - mnie to kurwa rozsadza. Ja nie mogę na to patrzeć 
ze spokojem, obrzucają wszystkich gnojem, stali się szarańczy rojem, zastój za zastojem, gospodarczy 
marazm, taki to ambaras. Kogo to obchodzi, że polityk nam zaszkodzi? A nikogo, ważne żeby im bylo 
błogo, oni w blogostanie, polityczne śniadanie i partyjne spotkanie, dietek rozdzielanie, Polski zabi
janie, to dziś jest na stanie. Tego rymu to zadanie, by powiedzieć calą prawdę i obnażyć polityczną 

bandę. Bo polityk to bandyta, jak jednoręki, on wyciąga nam pieniądze z wdziękiem, jak Moliera Skąpiec 
lasy na pieniądze, wcale tak nie sądzę! Ja to wiem , jestem pewien, ja to widzę, mówić o tym się nie 
wstydzę, ja się brzydzę tym, co w politycznej jest elicie, on rządową lancią i w zachwycie poprzez 
swe zasrane życie, a zasrane? Pytasz czemu - przecież jest zaklarnane! Pelne jest obludy, hipokryzji, 
to co widzę ja na wizji - on pierdoli, pierdzi w stolek, a Koziolek Matolek lapie się za glowę, myśląc 
- wolę mieszkać w Pacanowie. Nagle strzał, dookoła wielka cisza, leży ten co mówić chcial. A polityk 
z miną swą wesolą, mówi - weź koleżko nalej i w obludzie tej zapierdalajmy dalej! 
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ZABIĆ SUPERWAJ Z ORA JAK 14 TYSIĘCY KURCZAKÓW 

Dawid Żłobiński - aktor i reżyser 
Urodzony w 1971 w Krakowie, w IJrach 1991-

1992 pracował w Teatrze 38 w Krakowie (dyrekqJ 
Piotra Szczerskiego), 1994-2004 w TeJtrze im. L. 
Solskiego w Tarnowie, od września 2004 związany 
z Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielcach . 

Ulubione role: 
•Will iam Szekspir: „Sen nocy letniej", 

reż. Zbigniew Nojmola 
(Franciszek Pi szcza la-Tyzbe) 

• Antoine de Sainr-Exupery: „Maly Książę", 
reż. Cezary Domagała (Próżny i Bankier) 

•Tadeusz Nowak: ,;rarganie jabłek", 
reż . Andrzej Róg Uózek) 

• Karol Wo1tyła: „Przed sklepem jubilera", 
r eż . Piotr Szczerski (Adam) 

•Jan Krzyszrofczyk: „Klopot Pana Boga", 
reż . Piorr Szcze rski (Grzesiek) 

• „Trzy jednoaktówki Samuela Becketta", 
reż . Piotr Szczerski 

•Harold Pinter „Nowy ład świata" 
n:Ż. Piotr Szczerski 

•Pierre Sauvil „Miłość i polityka" 
reż. Jerzy Bończa k (Thibout) 

• Maria Wojtyszko „Macica" 
r eż. Piotr Szczerski (Dawid) 

• „Pijnny na cmentarzu" wg prozy Marka Hłaski 
adaptaqa i reż. Piotr Sieklucki (Kelnerka) 

• Guśb rz, frejend w „Dziadach" A. Mickiewicza 
wg S. Wyspiańskiego, reż. Piotr jędrze1as 
(październik 2007) 

Był asystentem reżysera przy „Nowym ład z ie 

świata " Harolda Pintera r eż . Piotr Szczerski (gru 
dzień 2006), „Tamuffe albo Szalbierz" Moliera re ż. 

Grzegorz Chrapkiewicz (październik 2006), 
Teatr interesuje go ponad wszystko. Lubi koni e 

(pod siodło) , śpiew i taniec - szczególni e stepowa
nie. Laureat „Dzikiej Róży" w sezonie teatralnym 
2006/2007, a także laureat nagrodr Miasta Kielc 
w 2007 roku. 

Praca nad dramatem Łukasza Rippera „Zabi ć 

superwa1zora jak 14 tysięc y kurczaków" jest debiu
tem reżrserskirn Żlobińskiego. 

Żłobiński: w pogoni za rajem 
Kiedy po raz pierwszy czytaliśmy sztukę Łukasza Rippera -

mia!em skoiarzenie z „Antygoną w Nowym Jorku" Janusza G!o

wackiego. a w uszach brzmia!a m1 jego wypowiedź: „Każda epo

ka ma taką tragedię, na jaką zasluguje" Choć to oczywiście dwie 

rózne sztuki, (których nie mam zamiaru porównywać) - obie po

kazują kondyqę czlowieka, jego wizJę raju gdzieś tam daleko od 
naszego, polskiego piekielka, i upadek tej wizji. 

Dramat Rippera opiera s ię na prostej z pozoru historii mlo

dych, inteligentnych chlopaków, którym wydaje się . że Jak tylko 

opuszczą ten kraJ - wszystko będzie inaczej, lepiej. Tak napraw

dę, to nie sytuacja w kraju zmusza ich do ucieczki ... to zaledwie 

pretekst, który. w ich pojęciu, jest przyczyną szukania innych po

myslów na zycie. 

Bohater jest slaby, zamknięty w sobie , introwertyczny. Ma 

Jednocześnie św iadomość, że coś musi zmbić ze swoim zyciem, 
ale nie ba1-dzo wie co 1 nie ba1-dzo wie Jak. 

To niezmiernie realistyczna sztuka, pe!na obyczaiowych 1 geo

graficznych szczególów. Autor - to ironista, z dużym wyczuciem 

posluguje się groteską dla ukazania absurdu istnienia. Jest to także 

sztuka i tragiczna. 1 komiczna, 1 liryczna - w istocie o kondyqi 

wspólczesnego czlowieka. Rezyserowanie Jej bylo dla mnie trud

nym wyzwaniem, tym bardziej, że gram jedną z postaci 
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Dramat Łukasza Rippera 

„Zabić superwajzora jak 

14 tysięcy kurczaków" 

przeszedł do II etapu konkursu 

o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną 

i znalazł się wśród 30 sztuk 

pretendujących do głównej nagrody. 

Na konkurs nadeszło 233 prace_ 

Ponieważ, zgodnie z regulaminem, 

sztuki nadesłane na konkurs nie mogą być 

wcześniej wystawiane - w przypadku dramatu 

Rippera nastąpiła kolizja terminów 

z planowaną prapremierą tej sztuki 

na kieleckiej scenie. Ostateczne rozstrzygnięcia 

konkursowe nastąpią w maju. 

Zgodnie z wolą Autora nie przekładamy 
. . 

terminu premiery. 

TEATR IM STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY:PIOTR SZCZERSK 

• • 
• 

• • 

Łukasz Ripper 

ZABIC SUPERWAJZORA 
JAK cnERNAŚCIE 
TYSl~CY 

URCZAKÓW ' :,~.1. 
~'\.'t-l · eJEWSKI 

1-"'~ ~ ... ,,1.i. 

.... Q to-" 
~-f 
t ·" Q t ' 

t'"" ._, ~ OSOBY: 

JJ: W;ARTUR SŁABOŃ 
~~ C;DAWID ŻŁOBIŃSKI 
tf ~ J;EWELINA GRONOWSKA 

•• a. ... lll S;BtATA PSZENICZNA 
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ZABIĆ SUPERWAJZORA JAK 14 TYSIĘCY KURCZAKÓW 

Emigracja jest 
zawsze stanem - -zaw1eszen1a ... 
Dlaczego człowiek podejmuje decyzję o pozostawieniu wszystkiego, 
co ważne, bezpieczne, znaj ome i wyrusza na podbój świata? 

Czego szuka? Dlaczego zostawia rodzinę, przyjaciół, znajome 
miejsca, zapachy i smaki? Wszystko, co do tej pory było ważne? 

Najczęściej wydaje się nam, że zawsze wyjeżdżamy DO. DO MIEJ
SCA, w którym wszystko będzie lepsze, pełniejsze. Tak naprawdę ied
nak, bardzo często uciekamy OD czegoś, przed czy111ś. Przed poliryką, 
biedą, niezrozumieniem. Każdy musi mieć swoje powody do takiej ży
ciowej wyprawy: pieniądze, rodzinę, milość, strach przed przyszłością, 
nadzieję. Powody wyjazdu wymyślamy przede wszystkim dla siebie. By 
wesprzeć i uzasadnić decyzję. By pokonać strach przed nieznanym. By 
zapomnieć, że uczenie się nowego języka jest nazywaniem świata na no
wo. By uwierzyć, że rak trzeba. Łarvriej przecież żyć, gdy wierzymy, że 
gdzieś istnieje nasz prywatny raj m Ziemi. Gorzej, gdy ren raj nie spel
nia żadnych standardów. l jest rozczarowaniem. Kolej11ym. 

Mało osób zastanawia się nad rym, że wszystko, przed czym ucie
kamy, stanowi bagaż, który zawsze nam towarzyszy. Decyzja o emigra
cji iest równoznaczna ze skazaniem siebie na swoiste zawieszenie mię
dzy dworna światami: starym, do którego nie chcemy należeć, i nowym 

ŻYCIE NA WSI W CZASIE TRWANI A 
STANU WOJENNEGO W POLSCE 

Siedzę przed dornem na betonowym schodku 
i obserwuję kury wygrzewające się. Sarn czu
ję się trochę jak kurczak wyciągnięty przed 
chwilą z lodówki i pozostawiony na slońcu, 

żeby się szybciej rozrnrozil. Za chwilę ten 
kurczak znowu będzie żywą kurą, tylko ktoś 
przyprawi mu glowę, do środka wloży wnętrz
ności i zaszyje, upierzy go z powrotem 
w oskubane wcześniej pierze. A jak tylko 
ożyje zaraz zniesie jajko. Ale to nie bę

dzie normalne jajko, raczej kawalek lodu 
w ksztalcie jajka. Wtedy ten ktoś weźmie to 
jajko do zimnej dloni i wrzuci do wrzącej 
wody, a gdy jajko będzie się gotowalo, po
stara sobie przypomnieć, czy woli jajko go
towane na miękko, czy na twardo, lecz przez 
te okolo 3 minuty, które jajko mu podaruje, 
nie będzie rnógl sobie przypomnieć, ponieważ 

tak dawno nie rnyślal o takich prozaicznych 
sprawach. I będzie tak stal dlużej niż to 
można zniesc, w ciemności i zimnie i bez 
końca, w poświacie pomarańczowego blasku od 
żarzącej się spirali w maszynce elektrycz
nej, na której będzie się gotowala sarna wo
da w emaliowanym garnuszku dotąd, aż się nie 
wygotuje do końca. 

Jerzy Sitarz 

- do krf>rego należeć w pełni nie możemy. \Y/ polskiej kulturze tradycyj
nej nie było dla człowieka gorszej rzeczy niż brak przynależności. Wy
kluczenie ze wspólnoty zawsze było rrakrowane jako największe nie
szczęście, cz ł owie k po prostu musiał gdzieś przynależeć, do określonej 
grupy, rodziny, wsi. To s i ę nie zmienia w naszej świadomości. 

Szruka Łukasza Rippera (jak się domyślam, ma ro być swoisty Roz
pruwacz polskiej duszy emigranckiej) „Zabić supe rwajzora iak czterna
ście tysięcy kurczaków" pokazuje obraz najnowszej polskiej emigracji . 
Jaki ro obraz? Dla mnie ·przerażając y. Pokazujący upadek nadziei, stra
ch, zwąrpienie. Opisujący ludzi, krórzv trwają w sztucznie kreowanej 
półświadomości, by znieść codzienność. Do głosu dochodzą nasze wa
dy narodowe, króre wspóltworzą polski stereotyp za granicą i od wie
lu lar nam rowarzyszą: pijar1srwo jako lekarstwo na wszystkie bolączki, 
korzystanie z zakaza nych używek, „pornowołność", brak współpracy, 
zawiść, małość. To, że Polak Polakowi zawsze wilkiem. Nie ma już 

obecnego w „Emigrantach " Sławom ira Mrożka wyraźnego inrelekrual
nego rozdźwięku między inteligencją a robotnikami . Osiągnę liśmy 

rów nouprawnienie w osiąganiu rozczarowania. Współczesna emigracja 
polska ro przecież głównie młodzi, wykształceni ludzie. Jedym rozdź

więk, jaki między nimi jesr, dotyczy uczciwości, ideałów, wyznawanego 
świata warrości. 

Polacy lubią marzyć. I nigdy nie przy)lnowali nauk i płynącej z pol
skich (i cudzych) przys.lów: ,,Wszędzie dobrze ram, gdzie nas nie ma" 
(por. reż „The grass is always greener on the orher side of the fence" 
Trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu). Zawsze by
liśmy zafascynowani „cud zoziemszczymą'', ren fenomen wytykali nam 
od wieków pisarze , usiłowali pojąć i krytykowali hisrorycy, socjologo
wie. Polacy od zawsze żyli mirem zagranicy, zwłaszcza mirem Ameryki, 
kszraltowanym przez całe pokolenia tych, krórzv głównie ze względów 

ekonomicznych udawali się za „wielką wodę''. Tam była „polska dola
rowa ziemia obiecana", wiza amerykańska do dziś budzi emocje 1 sta
nowi kanę przetargową kolejnych ugrupowań połirycznych. Ostatnio 
Polacy wymienili mir amerykański na mir irlandzki/angielski/szkocki, 
marzenia pozostały. Emigracji zazwyczaj towarzyszy wielka nadzieja. 
Nadzieja na normalność. I na sukces. Na amerykański sen, który może 
się ziścić W>t<;dzie . Także w Irlandii, Anglii i Szkocji. 

Nikt nie bierze pod uwagę, że wszystko, od czego uciekamy, zazwy
czaj zabieramy ze sobą : język, wizję świata, poglądy kształtowane 

- w kraju, z którego wyjeżdżamy. Co więcej, prędzej czy później idealizu
jemy ob raz zw i ązany z przeszłością, bo naturalną rzeczą jesr ręsknora za 
rym, co znane i swojskie. Po początkowej fascynacji nowością, in nośc ią , 

przychodzi czas na porównywanie . Później rodzi się refleksja ceny, jaką 
trzeba za marzenia i nadzieję zapłacić. 

Życie na pograniczu dwóch ję z.yków, dwóch kultur, może być czer
paniem tego, co najcenniejsze w każdej z nich, może reż być zawiesze
niem w próżni. Boharerowie sztuki Łukasza Rippera chcą być zwiesze
ni. I w rym osiągają prawdziwy sukces. Ten sukces, po który wyjechali. 

Marzena Marczewska 
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Plakat: 
Ewelina Gronowska 

W Teatrze im. S. Zeromskiego jest od sezonu 
teatralnego 2003/2004. Wcześniej występowała 

w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy 
i Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie. 

Do ról, które sama określa jako ważne, należą: 
rola psa - Sylwii w spektaklu „Sy lwia" 

Ewy Marcinkówny, Młodej w „Lawinie" 
Linasa Zaikauskasa, w „Ślubach panieńskich" 

Bartłomieja Wyszomorskiego, w „Łóżku pełnym 
cudzoziemców" Jerzego Bończaka, Hulajnogi 

w „Narkotykach" Pawła Kamzata, Aghate 
w „Miłości i polityce" Jerzego Bończaka. 

W „Macicy" Marii Wojtyszko zagrała Macicę. 
Kolejna jej role to: Duch, Lokaj, Dziecko II 

w „Dziadach" A. Mickiewicza wg S. Wyspiańskiego 
w reż. Piotra Jędrzejasa (październik 2007). 

Jej pasją jest teatr przede wszystkim, ale także plastyka. 
Studiuje na Wydziale Artystycznym Akademii 

Świętokrzyskiej. Zachwyca ją malarstwo Miro, 
plakaty Młodożeńca. Projekty plakatów do sztuki 
„Zabić superwajzora jak 14 tysięcy kurczaków" 

są kolejnymi, jakie wykonała. Pierwszym jej projektem 
był plakat do „Miłośc i i polityki" Pierra Sauvila 

w reżyserii Jerzego Bończaka (styczeń 2007). 

Jeden z projektów do sztuki Ł. Rippera 
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mała scena Czarny humor autora łagodzi czarną rzeczywistość 
Piotr Siclf:rsk1 

" 
„ I POKOJ BECKETTA 
'-' 

T E A T R I M . s T E F A N A z'·~E; ;; ~~-o . M &. -.~ J E G o . K I E L c E 

DOM BECKETTA 

„.stoi w Kielcach 

i na co dzień 

nazywa się Teatr 

im. s. Żeromskiego. 

Piotr Szczerski 

wraz z Jerzym 

Sitarzem wystawili 

tu symultanicznie 

jedenaście 

miniaturowych sztuk 

Samuela Becketta. 

Trzy jednoakrówki Samuela Beckerra 

Kameralne scenki 

rozgrywają się w najróż

niej szych pomieszcze

niach teatru: na scenie 

i balkonie, w podzielo

nym zasłonami foyer, 

w pomieszczeniach 

gospodarczych, 

na schodach nawet. 

W trakcie 

półtoragodzinnego spek

taklu miniatury grane są 

k i lkakroć. Widowisko 

działa en block 

nastrojem, wspólną 

wszystkim miniaturom 

atmosferą, niecodzienną 

sytuacją teatralną. („ .. ) 

Niektórzy wędrują 

po kieleckim becketta

rium po parę razy. 

Jacek Sieradzki, „Po

lityka" 25 lipca 1998 Teo rban 
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MAŁA SCENA - POKÓJ BECKETTA 

Samuel Beckett to początek mojego teatru. Do dziś mi towarzyszy. 
W 1976 roku wystawiłem jego „Końcówkę" w Krakowie, w teatrze stu
denckim. W Kielcach wspólnie ze scenografem Jerzym Sitarzem w 1998 
roku zainscenizowaliśmy 11 utworów Becketta, granych symultanicznie 
w całym gmachu teatru. W miejscu. gdzie otwiera się mała scena, poka
zywaliśmy trzy krótkie dramaty: „ Partię solową ", „Co gdzie" i „Oddech". 
Krytyk teatralny, Jacek Sieradzki, na łamach „Polityki" nazwał wówczas 
nasz teatr „Domem Becketta". Dzisiaj mamy wreszcie scenę kameralną, 
pozwalającą na intymny kontakt aktora i widza. Pomyślałem, żeby nazwać 
ją Pokojem Becketta. największego poety teatru XX wieku. 

Piotr Szczerski, marzec 2004 

Jednego na drogę (Nowy lad świara) 

Toi roi 
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Pokój Becketta 

26 II 2008 

„Pan Jasiek" 

Martin McDonagh 

reż. Bogdan Hussakowski 

(gościnnie Teatr Nowy 

z Krakowa) 

10, 11 V 2007 

„Griga" 

wg Antoniego Czechowa 

reż. Piotr Sieklucki 

2/3 XII 2006 

„Jednego na drogę" 

Harold Pinter 

rez. Piotr Szczerski 

9/10 VI 2006 

„Trzy jednoaktówki 

Samuela Becketta" 

reż. Piotr Szczerski 

14/15 I 2006 

„Piosenki na pokuszenie" 

scenariusz i reż. 

Jan Nowara 

7 V 2005 

„Teorban" 

Sirneon Christian 

reż. Michał Glock 

20 III 2004 

„Toi toi" 

Andrzej Lenartowski 

reż. Piotr Szczerski 
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Łukasz Ripper 

(szkic do książki, fragment 3) 

jak dzi>1aj 1 

dobrze 
sam nie wiem .. . jJk hy się uprzeć ro dobrze, d jJkb) >i i; przygl4dnqć 
bli żej ro raczej sbbu. 
co wowu? czemu m,irudzisz ' 
nie chu;, ale muszę ... 
ro i.:ll\ba powi edzi,11 pewi en noblisra ? 
rak s .i d z ę 

co musi;,z, ,1 czq!O nie chccst ? 
muszi; żyć a nie c hcę 
tglupialeś? 

.iarcikl 
'i L1h\ 
>labv ens ro 1 slaby dowcip 
przeci eż piękn i e mo i..e brć 
może lw ć, ale nic jesr 
zrrneń ro 
próbuję, ale dookub mnie san11 kmmici, '1 b:i.dy z rnne1 planery, 
trudno >i<; porozumi eć 
co nusz na myś li ' 

\\TZOraj rol rn aw 1alern z nclll uzclandczy ki cm i angie lką , świerna pa
ra, młoda , radcm1a, pe łn a pcr>pekryw w orn·arrym świecie 
no il 
pnali rnni t: d!Jczcgo si edz ę w rakirn zadupiu, z dala od dornu 
en im pm1· iedzia kś; 

pr,1\1·d.,-
C?Yli) 

7.c nie moglem inacze j 
a konkn:rnie l 
n,m'id pub ki rocZ\' choroh<ł. c 1 i;:żb, nieukcz,1lna raczej. 
co 11· plec ie.z? j,1k,1 choruba; 
wolność. 

wolność? 

wol ność. 

ro 1 e~r chorob,1 l 
woln o;ć pobkorn JJk rak pora ż a tkanki zdro wego rozsądku. 
głupieją. 

zapominaj:) ze są ludźmi, przepoczwarzają się w monstra. wcho
d1. 1s1. do rrarnwa1u - obcv, wchodzisz do skl epu - obcy, włąC7.JSZ rv -
zupeł nie obcy, bżdy g:ida w innym 1i;:z.yku, maleją 1rn kończyny, 
n óż ki st ,1 j~ s ię króriurkie i puchną im glowy, w głowach rośnie im 
ci;ilo obce, rozr;ista s ię do nicboryczn rch rozmiarów 1 11yL1zi 1m 
ucza1111 1 ustami. 
co ro jesrl 
n1crolcr,11Kj;1, rh ..: iwo~ć, La wi ~ć , 111e11:nv1ść, glupotJ i fałsz. 
aż u k wicie l 
wiele \\'i crce j. 
niedobrze. 
b:mizo ź. le. 

jesr jakieś lcbrsrwol 
1a go ni e zna m. 
~murne. 

rrag1czne. 
co robićl 
nie wiem. za biłem ostatnio. w ogóle osratnio dużo zabijam. nie w1 -
d Lę innego wy j śc ia. 

jak to l no rak , normalnie, poprosru albo biorę nóż albo co tam jesr 
pod rc;k q i zab1jJm. krew rryska po ścianach, ofiary proszą o prze-

baczenie i krzyczą, że nie c hciał y ź l e, Że ro rak rylko wyszło, a 1a 
ś mieję s ię z rozkosz;:i i rnę, dźgam, rąbie, zgni atam. 
1 co potem' 
porem budzę ;,ię. 

to sen rylko jestl 
ale pi ę kn y, me prawd:i,'. l 
kogo ostatnio zab il eśl 

superwa1ozrkę. 
czemu) 
rak bardzo mnie kocha, że az nienawidzi. 
to rak możnal 

chyba ni e można inaczq 
ale ~mierć ro nie 1e>r ro1.wq1.:rnie . 
a co jest? 
zyc1e. 
w sa 111omok1' 
dlaczego) 
bo nie ma nikogo. 
robie reż s ię ro udzi el;:il 
col 

sam om ość \V s1ec1. 
skądś ro znam. 
no rak, bo rakich jak ry jesr więcej, czemu s i ę nie poL1 ·zycie. 
bo nic chcemy b )1 Ć razem. 
uemul 
bo dobrze nam samym. 
me rozum1e111. 
a świa r rozumieszl :i rzeczywistość rozumiesz) a ludzil a polaków? 
a„. 
J wlaściw1e ro kim ry j esre~? co; 
robą. 

że co niby, gJdam sa m ze sobq? 
ca ly CZJS. 

co t)' pieprzysz„. przychodzisz w rn c zaproszony 1 1eszcze wmJ
wiasz mi że gadam sarn do siebie? 
bo ty jesreś na1lepszy i nie chcesz gadać z nikim innym. 
co ty ... porąba ło cię l 
ro ciebie porąhalo , >am 1 esreś obq:, >am jcs reś kosmirą, j es reś sa rn 
człowi e ki e m, polakiem 1esteś sam. 
spi erda lai! 
sam spierda lajl 
okej, skoro mówi .;: sam do siebie, ro nie będziesz mi mówił icbnn 
sp i erd ,1l a ł , bo sob ie rego ni e życ z ę, rozumieszl 
111C. 

czego ni e rozumi eszl 
ciebie. 
o co ci chodzi> 
S<lm nie wiem. 
ro co s i ę czepiJszl 
ja l ro ty się e1ep1asz. gad<Jsz do mme i rruiesz m1 życ i e. 

col 
no rak , bredzisz mi ciągle za uszami że jesteś sarnorny i ci ź le w zy
ciu, a ja ciągle musz\· rego słuchać 1 reż mJrn rego dość, rozumieszl 
sluchaj no, ciebie ni e ma, więc nie możesz mieć dość rego że ja mam 
dość. 

mogę mieć wszystko o czym pomyśli sz , bo sam mnie rworzysz. 
weź się, robisz mi kocioł w glowie. 
ro życ i e ci robi k ocio ł nie ja. 
moje życie zostaw w spokoju, wlaściwie ro rnrne re ż zosraw w spo
koju, chcę ciszy, porrzebu1ę ciszy, rozumi e. z czy ... 
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weź rablerk ę, usłyszysz ciszę. 

nie chcę żadne j tablerki , nie porrzebuję ani 
ciebie ani rablerki, chcę tylko rrocbę ~więre
go spokoj u. 
za szybko pędzisz. 
dokąd) 

pewnie do nikąd , ;ile i rak za szybko. 
kurwa co ZJ. chaos. Boze za trzymaj ro. 
chcesz zatrzymać życie' Bóg ci nie pomoże. 

dlaczego' 
bo właśnie pielęgnu1e nowe lilie od szarana. 
col 
srworzyt świat w sześć dni 1 poszedł na 
urlop. nie słyszy cię, lili e s ą przepiękne o rej 
porze roku. 
a właściwie jab jesr teraz pora roku? 
napewno odpowiednia. 
do czego? 
do chodowania lilii. 
o czym jesr ta rozmowa . 
o niczym. 
ro po co' 
żeby zapomnieć. 

co zapomnieć? 
co kolwiek, żeby nie my ś l eć . 

przecież ja właśnie myślę . 

myśli ci się plączą, sarn ju ż jesrem rym zmę
czony, mówię ci weź rabl erkę 1 choćrny 

spać. 

spać? 

no rak spać. 
żeby znowu zabić? 
przecież ro lubisz . 
ale już nie chcę w1ęcą 
mJSZ dośćl 
no przecież ci mówiłem. 
nie rozumiem. ro po co zab ijasz' 
żeby odreagować. 

co? 
frustrację. 
lustrację? 

kurwa nie dość że głupi ro jeszcze głuchy. 
ale bredzisz, idź już lepiej spać dobrze ci ra
dzę. 

to ry idź lepiej spać. 
ja nie mogę bez ciebie. 
J ja nie chcę z robą. 
daj spokój, zrobię ci dobrze. 
nie chcę. 
nie upieraj się. 
me 1esrem uparry. 
cale życie jesteś uparty jak osioł, ro dzie
dziczne. 
po kim? 
po narodzie. 
ryle narzekasz na ziomków, a choroba zwa
na wolnością i ciebie zżera od środka. 
no dobra, reraz ro przesadziłeś, biorę tabler
kę i mam cię w nosie. 
raz dwa trzy i znikasz ... 

Pierwszy wywiad 
z dramaturgiem 

Jak się czujesz za pięć dwunasta przed premierą? 
Jesrem bardzo daleko od ryc h ''')'darze ń w sensie geograficznym (D undee, Szkoqa - przyp. 

red.), nie uczestniczę na co d zień w rych przygotowaniach. Jak dostanę maila z teatru - wpadam 
w eufori ę, ale porem, przy wózku widiowym w fabryce ro 111ija. 

Ale w cudowna rzecz, która mi się w życ iu wydarza, bo co hy nie powi edz i eć - nie urodzi
łem się 1ed nym z wózkowych ... Wy myślici e, że jesrem jednym z was, a ja tu wypierdalam szru
kę w kosmos, i jeżdżę sobie rym wózkie m dumny jJ.k pJ.w. 

Przylecisz w ostatniej chwili na premierę? 
Niesrery, nie przylecę, i nie wiem, czy mam tego żatować czy nie. 

Wolisz z oddali czekać na efekt? 
Syruacja mnie do tego zmusza ... Mógłbym s ię szarpnąć na bilet, ale nie chcę s tracić wózka 

widłowego i srać >ię bezrobotny m dramaturgiem. Tutaj jesr coraz trudniej o jakąkolwiek pracę. 

Po co w ogóle napisałeś tę sztukę? 
Sama mi się napisała. Co dzień przychodzi się do fabryki i zaczyna się, jak w sztuce; No co 

tam? Co s l ychaćl .. A gówno ... l rak poszło. 

Czy wierzysz, że tą szmką coś zmienisz? 
Nie sądzę, bo to nie jest dramat narodowy. To 1est zaled wie dramat dwóch chłopaków 

i dziewczyny. 

Uważasz, że wyjazd z Polski, ciężka praca odkryly w Tobie dramaturga? 
Częściej tu cierpię, niż jestem szczęśliwy, i wtedy ch yba 1esrem bardziej rwórczy. A dramatur

giem nie jesrem; nie odebralem stosownego wykształcenia. 

Może po prostu masz talent? 
Może tak' Może dosrałem coś w genach? 

To, koniec końców, kim będziesz? Jak myślisz? 
Szczerze mówiąc, chciałbym być zajeb1srym dramaturgiem, albo pisarzem: wstrząsnąć ludź

mi, obudzić ich, aby w końcu zrozumieli, że świar konsumpcji, świat plastikowej, kolorowej re
łewizji i brudnej polityki dąży do samookal eczenia. l to mnie kurewsko boli . 

Dziękuję za rozmowę. 
dt 
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PAVEL KOHOUT wraz z małżonką był 8 marca naszym gosc1em. Znakomity czeski dramaturg obejrzał „Bolero", 
sztukę, którą napisał w 2003 roku, a jej polska prapremiera w reżyserii Piotra Szczerskiego miała miejsce w naszym te
atrze 12 stycznia tego roku. 

Wizyta Kohouta wiązała się rówrneż z prezentacją książki wydanej właśnie przez Agencję Dramatu i Teatru ADiT: 
jest to zbiór sześciu utworów scenicznych Pavla Kohouta („Klaun", ,,\Xlojna na trzecim piętrze", „Biedny morderca", 
„Cyjanek o piątej", „Bolero Artura", „Maria walczy z aniołami"). 

Prawa autorskie do sztuki „Zabić superwajzora jak 
14 tysięcy kurczaków" reprezentuje Agencja ADIT. 

- ---------- ------------------
dyrektor naczelny i artystyczny Piotr Szczerski • pełnomocnik dyrektora, główna księgowa Elżbieta Pędzik • kierownik literacki 
Jerzy Sitarz• koordynator pracy artystycznej Halina Łabędzka• kierownik Impresariatu Władysław Jankowski • promocja, kontakt 
z mediami Justyna Żukowska • inspicjent Barbara Sobczyk • kierownik techniczny Henryk Dubowik • światło Ryszard Zając, 
Mariusz Ciesielski • realizacja akustyczna Tomasz Pierzak • brygadier sceny Ignacy Abram • rekwizytor Zofia Zając • garderoba 
damska Agata Radek • garderoba męska Agnieszka Ozimina • prace 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 
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