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PIOTREM JĘDRZEJASEM, reżyserem,
o „Kartotece" rozmawia Justyna Żukowska
-

Różewicz napisał „Kartotekę"

dokładnie pół

wieku temu. Inne czasy,
inne konteksty historyczno-ustrojowe ... Jaki sens ma dzisiaj „Kartoteka"?
Głęboki. Pomimo r óżnic historyczno-ustrojowych, pomimo zmian. Mówisz: inne czasy, in ne konteksty ...
Istotnie, tro . hę inne. A człowiek,
prawdę mówiąc, ten sam. Trzydziestolatek, spełniony, zrealizowany ...
W każdym czasie, po swojemu. Możn a
powiedzieć czł owie k sukcesu p ełną gę
bą. Człowie k zamknięry na swoim małym kawałku podłogi, na swojej kanapi e. Trochę jak w telewizy jnym show.
Człowiek, który składa się z marzeń,
dążeń, spotkań z drugim, relacji z nim.
Człowiek, który działa albo nie. Jak
nie działa - to kim jest? Nikim. Jest
martwy. Tak go widzimy.
U Różewicza jest podobn ie jak
u Wyspiańskiego w ,Weselu'', zjawiają
się różne postaci: tam działały na tłum
weselny i mia ł y też oczywiście, inne
sprawy do zał arwienia; przez gł owę

różewiczowskiego

Bohatera przesuwaosoby, spotkania, traumy ... czyli
wszystko, co było (jest?) jego życiem,
co jest samym BOHATEREM. Przypadkowe, niedorzeczne, pozbawione
logiki ... To składa się, jak kartoteka.
W każdym z nas. Bohater staje się everymanem, co podkreśla jeszcze sposób, w jaki zwracają się do niego odwied zające zjawy, za każdym razem
pada inne imię. Nie pozwala nam to
umieścić fiszki w odpowiedniej kolejności. W „Kartotece" jest miejsce dla

ją się

ka żdego.

Jest taka kwestia, kiedy Bohater
mówi: „Kiedy byłem ma łym chłop
cem, marzy łem, żeby zostać straża
kiem (... ), biegałem po podwórku
z rozwartymi ramionami i zdawało mi
się, że jestem samolotem i lotnikiem.
Byłem też małym źrebaczkiem. Kiedy
zacząłem chodzić do szkoły zmieniły
się moje marzenia, chciałem być pod różnikiem, milionerem, poetą, albo
świętym". Na pytanie: „A teraz?" Bo-
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Ten s a m

Słowo

w

jest

t roc hę

innych czasach
Piotr jędrzejas, rocznik 197 5,
studia na wydziale reżyse rii
krakowskiej PWST uko ńczył
w czerwcu 2005 roku,
jest również absolwentem
PWSF i 1V w Lodzi, gdzie
ukończył wydzial aktorski.
Stypendysta Institut de Teatro
w Barcelonie. Rezyse rował
w Teatrze Sł owackiego ,
Stu i Ludowym w Krakowie,
Teatrze im. Jaracza w
Olsztynie , zrealizowal projekt
w Stowarzyszeniu Teatralnym
N50, 18E 18,46 w Zabrzu.
W ubieglym sezonie
artystycznym n deskach
Teatru im. S. Żeromskiego
w Kielcach wyreżyserowa l
„Dziady Adama Mickiewicza
wg S. Wys pi ańskiego" .
Kartoteka Rózewicza
jest iego kolejna reahzaqą
w naszym teatrze.

n ość ow zem, re pektujemy, ale chęt
niej usiąd ziesz przy stole z Irlandczykiem czy Węgre m ni ż z Niemcem, j eś l i
ma z taki wybór. A jak j uż usiądz i esz
z Niemcem, to z jadowitą przyjem nością przypomnisz mu b itwę pod Gru nwaldem i dorzucisz jeszcze Wandę, co
go nie chciała ... Ale to nie jest wył ącz
nie nasza polska specyfika.
Wróćmy

jeszcze do Bohatera ...
On mówi na ko ń cu: „Jak i ę żyj e to
trzeba je zcze grać. Trzeba p rowa d zi ć
kar totekę . "

Jest taki wiersz Różewicza napisan)'
w latach [>0wstania „Kartoteki", to-

miku „Zielona

róża "

DOMEK

hater odp iada: „Ti raz zawsze jestem sobą . Tak d łu go wędrowałem, zanim do sze dł em do siebie". „Do siebie?
Co tam jest? " „Nic. Wszystko jest na
zew nątrz. Z za mkniętymi oczami widzę miłość , wiarę , prawdę ' . Nasz Bohater, który stara si ę żyć praw dą - nie
rusza się ze swojej kanapy. Jego brak
d ziałania jest, paradoksalnie, sposobem na wyzwolenie si ę. Ale j eś li on nie
schodzi z t j swojej kanapy, otoczony
własną p ajęczyną - to kim jest dla innych? Zwyczajnym śm i eci em.

analizowanie psy hologii kryzysu wieku ś red niego. To w łaśni e uniwe r al1ość kryzysu czł wieka wi dzę w dramacie Różewi cza. Każdy ma traumy, Ja domek dla um arł y ch
wspomnienia dobre i zie, d zieciństwo ,
lata szkolne. I co tu jest ni aktualne? znaleźli tu swo j e
Wszystko do bólu logiczne, pre yzyj- ostatnie schronienie
ne. Do tego dochodzi genialna fo rma
dramaturgii Różew icza, która mnie fa- ruch rąk
w moją stronę
scynuje od lat.
weź mnie
Różewicz wyraźnie odwołuje się
ze sobą weź
do wojennych przeżyć Bohatera. Dzi- nie opuszc za j
siejszy, czyli Twój Bohater, nie może
Czyli mówimy o człowi eku, jego mieć takich wspomnień ... Jak omi- zostalem otwarty
i zamieszkali
kondycji, może raczej jej braku? njesz cę kwestię?
ie zamierzam jej o mij ać . Nie będę w zimnym
O kryzysie? Psychologia zna p oj ęcie
czywi' cie epatował marty ro logią, ale pustym
„kryzy wieku średniego" , ale to nie
p rzeci eż nie jest tak, że historia nie ma ciemnym
dotyczy trzydziestolatka ...
Kryzys dosięga każdego człowieka, dla nas znaczenia. Nawet historia,
w różnym czasie, miejscu - zasadni- w której nie uczestniczyliśm y. Zobacz, taka jest
czych kryzysów jest trochę więcej . Ży jakie oburzenie wyw o łuje w nas ich
cie to takie przechodzenie z jednego stwierdzenie o polskich obozach za- światlość wiekuista
kryzysu w następny. Osobiście poczu- głady, a jeśli ono pojawia ię w nie- takie grzechów odpuszczenie
ciala zmartwychws tanie
łe m mocny kryzys w momencie prze- mieckich gazetach - to wściekłość
kroczenia trzydziestki. Dlatego mnie mi esza się z ko n ste rnacją. Więc ta hito bardziej interesuje, niż następn e storia jest w nas. Pol ityczną popraw- taki żywot wieczny
-
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początkie111
ką „rewo l ucję" stłumić przy pomocy palek i manipulowanych, oszukiwanych robotników. Wszystko to zostało unice rwione. Różne strumienie i rzeki podziemne poł ączy ły
si ę w milionowe morze So lida rn ośc i. To są trwające do
d zi ś sprawy.
Jest specyfiką Polskiego Życia, że najwi ększe wydarzenia w naszej historii od czasów Konstytucji 3 Maja, poprzez w zystkie powstania, bunty, klęski i zwyc i ęstwa zac zy nały ię od Słowa. Tego słowa, które przemi en ia ło się
w czy n...

Nowa sztuka powstaje przez wynalezienie
nowej formy, nowego wyrazu, nowego języka
i składni , nie przez składanie
najszlachetniejszych deklaracji, nie przez
angażowanie się w słuszne poglądy
polityczne, nie przez podpisywanie listów
i protestów, nie przez składa nie wyzna ń,
że jesteśmy pełni najszlachetniejszych uczuć
humanitarnych i humanistycznych. Twórca
zaangażowany to twórca zaangażowany
w walkę o nowa formę ...
Treści są dane wszystkim; wszyscy c ierpią, maja konflikty rodzin ne, seksualne, są chorzy, m aj ą problemy
z dziećm i, problemy polityczne, reli gij ne, dietetyczne, problemy ekologiczne, mieszkaniowe, i tak dalej, taka jest
ludzka kondycja... Jednak tylko arty ści są skazani na rozwią zywani e problemów formy, dlatego Epigon nie jest
twórcą, bowiem probl my ro związują za nieg prawdziwi
Twórc . C zę sto sly zy my, że wsp ó łc ze śnie wszy cy s ą artystami i poetami, że w zystko jest p o ezj ą. „ Tak, to prawda,
wszystko jest p ezj ą ... prócz zł y ch wicr zy.
Trzeba w ię c spokojnie stwierdzi ć , że p rz ełom y polityczne i poi czne, ekonomiczne i r ligi jne, króre mi a ły
miejsce w ostatnich latach w Europi Wschodniej
i w Związk u Radzieckim, nie p ow oł ały do ży cia nowyc h
for m ani w po zji, ani w dramacie, ani w malarstwie, an i
w muzyce. Te nowe fo rmy rod ziły się w okre ie ucisku
i cenzur , w kresie błę dów i zbrodni. Mimo że totalitaryzmy poże rał y nie tyl ko dzie ł a, ale · twórców. „ sztuka ży 
ł a i rozw i jała się . Jest to zjawisko metafi zyczne i równocześ n i e paradoks. lne. W łonie ś mierc i nasio na sztu ki zac howa ł y zd o l ność do ży ia i rozwoju .. .
(„ .) Pol ka jest krajem - m oże jedynym - w którym rewolucje, pow tania, ruchy wolno' ciowe, wydarzenia history zne i społ eczn e za czynaj ą ię od sł owa , od utworu
p etyckiego, d „Bogurodzicy" przez „Jeszcze Polska nie
zginę ła' , „Warszaw ian kę" do „Pierwszej brygady ". Polska
„rewolucja" marcowa 1968 roku zaczę ła si ę w teatrze. Zaczęł a si ę od wystawienia, a racze j zdj ę c i a „Dziadów" Adama Mickiewicza. By ł to punkt zw omy w polityczny h
dziejach Polski; właśn ie od tej chwili zaczął się proces samodestrukcji politycznej partii (PZPR) i państwa (PRL).
Z tego źró dła wyp ływały potem prą dy rewolucyjne wśród
inteligencji, stude ntów i proletariatu. Próbowano srudenc-

-

Al najszlachetniej szy życi orys i naj w ię ks za bitwa nie
wywoł ują automatycznie nowych for m w sztuce. W wielkim rea trze Tadeusza Ka mora for ma zmienia się w tre' ć .
Na na zych czach for my po !uszne batucie DyrygentaReżyse ra prze m ieniały się w tre' ci. F rmy mówiły - treści
m ilczały. B y ł to jeden z najbardziej odkrywczych teatrów
Europy Wschodniej - który p od bił i Zachód i Wschód.
Tadeusz Różewicz

(„Sztuka nienapisana", frag. tekstu referatu
wygłoszonego 2 maja 19 91 roku na Uniwersytecie
w Ottawie w trakcie sesji pt. Dramaturgie Slave.
Nouvelles tendances. Dialog 1011991;
tytuł pochodzi od redakcji)
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dra111aturg
Krytycy pisali o pierwszym dramacie
wyjaśnieniem poety, nazywającym tę

Różewicza,
sztukę

„Kartotece" różne rzeczy, mieli
realistyczną i współczesną.

TADEUSZ RÓŻ ' WICZ
(ur.
192 1) jako dramaturg poj a w ił się
w 1960 roku, ki edy to „Dialog" opubli k owa ł tekst „Kartoteki" (nr 2, s.5 20), ale sztu kę u ko ńczył rok wc ześ n iej
(1959 ). W tym samym roku miała
miejsce prapre miera w Teatrze Dramatycznym. Sztuka natychmiast wzbudziła ogromne zainteresowanie krytyki,
która - prawdę m ówiąc - nie bardzo
wiedzi ała, co jest grane. Zu pełnie nowa form a, która ł ama ł a wszelkie dotychczasowe rygory, poetyki, schematy
dram aturgiczne teatru klasycznego.
S tą d grymasy kryty ki i pub liczn ości
wted y, a dz iś zachwyty i uznanie tychże za klasyczn ą stru ktur ę, za postawienie szeregu zasadniczych py ta ń , adresowanych do wspókzesn śc i. Tadeusz
Różewi cz , zna ny d otąd jako poeta liryczny, ale tak że nawar rski poj awi ł
się nagle w innej roli. Jego dra maturgia - zwłaszcza „Kartoteka" - w warstwic fo rmalnej wywodzi się wł aśn ie
z liryki. Ko n se kwencją takiego rodo wodu jest egocentryzm, a nawet ekshibicjonizm wypowiedzi, przewaga monologu nad innym i środk ami wyrazu,
nadmiar komentarza - p i sa ł Le ław
Eusrachiewicz. rzeba zdawać ob ie
spr a w ę , że ten sceniczny utwór poety
ma ta kże wymiar historyczny, bo jest
przecież doku me ntem pokol enia AK,
jego straconych złudzeó d oświad czeń
partyzanckich, n i eu fnośc i wobec banalnej fr azeologii sp oł ecznej. „Kartote ka" posiada jeszcze jeden wy miar wy miar globalny - bo ukazu je po-

gicznego, który degraduje czł o wieka
do poziomu zw i erzęc i ::i ; p rze kr eśl a
wan osc1
human is tyczn . Sł ow o
p o 1em i ka na ok.re '! nie buntu wobec p ostę pu owej urojone j pos tępowo 
ści czy n owoc zesnoś i - trzeba zastą
pić sło we m mocniejszym: b a t a 1 i a;
toczy się bowiem dram::ityczna walka
o odzyskanie utraconego pola, utrac nej wiary w c z ł o wie ka, w dob ro,
w sprawi edli wość , w bohaterstwo.
Pisano wtedy, że jest to rewo lu ja
w powojennej dra maturgii po lskiej,
mimo że tę inscenizacj ę sztuki Róż e 
wicza poprze dzi ły awangardowe premiery dramaturgii zachodniej (n p.
„ C ze kając na Godota", w reżyse rii ].
Kreczmara ze sce nogra fi ą Daszewskiego - 1957); oraz polskie] („Iwo na,
ksi żniczka Burgunda" Go mbrowicza
czy „Poli cjanci" Mrożka). T. Różewicz
ośw i adc zył, że jego „stos unek do reatru wspó łc zes n ego jest bezkompro mi ·owy ".
Bohater „Kartot ki" jest swoistym
symbo lem c ałego pokolenia Kolumbów. ie jest ro okreś l ona i wyrazista
i ndyw i dualn ość (przycho dz ący do niego n a zywają go różny mi imionami).
Nie posiada an i im'eni a, an i zawodu a przec ież są to podstawowe kategorie
sp ołeczne, które moż na by wyrazi ć
w pytan iu: kto jeste' i cl robisz. Autor
w didaskaliac h wyj aśni a : Bohaterem
sztuki jest cz łowiek bez określo nego
dokładniej wieku, zajęcia i wyglądu.
jest to raczq zbiorowa świadomość do świadczonego
wo7nq pokolenia.
wszec h n ą destru k cję świa ta wartości;
Umieszczony w otwartej przestrzeni;
redukcj a a utentyczności i zastąp ien i e przez pokój, w którym rzekomo mieszjej grą pozorów. Wojna ro zp ętała ten ka, przech odzą różn i ludzie, więc jego
dra matyczny proces dewastacji moral- wypowiedzi mieszają s ię z wypowiene j w pókze n aśc i , polegaj ący mi ę d zy dziami innych: „Bohater nasz często
in nymi na dominacji żyw i ołu fizjolo- przestaje być bohaterem opowiadania
-

4 -

kłopoty

z

i zastępują go inni ludzie, którzy sq
również

bohateram i.
Kry tycy pisali o pierwszym dra macie Różew i cza róż n e rzeczy, mieli kło 
poty z wyj aśnieniem poety, n azywaj ą 
cym tę sztukę rea lis tyczną i ws półcze 
sn ą. Krzesło prawdziwe. Wszystkie
przedmioty i rneble są prawdziwe. Ich
rozmiary sq troc hę większe od 11ormal11ych. Zwyk ły, przeciętny pokój. Dlaczego takie przeciwstawienie: realizm
i ws pó łczes n ość ? Czyżb y współcze 
sn ość p rzeciwstawiał a się realizmowi?
Chyba chodzi o in ny nieco realizm n i ż
nam się wydaje; w ka żdym razie na
pewno nie chodzi o mime tyzm, o naśl adowan i e. Nawet :wiat rzeczy materialnych ( krzesło, meble, zwykły, przeciętny pokój) nie pasuje do świata widzi anego; a ws p ółczes n ość - przeciwstawiona reali zmowi - może oz naczać
nieuchwy tn ość, zmienno ,ć , powoduj ące za męt, chaos, w kr ' ry m współcze 
sny cz łowiek z trudem sły szy samego
siebi e. Wydaje si9, że synchroniczny
charakter czasu fabu larnego i symultaniczna konstru kcja przestrzeni pozostaj ą w zgodzie z dek laracj ą auro ra:
sztuka ta jest rea listyczna i współcze
sna. Z tym z a strzeżen i em, że realizm
rozumiemy bardzo szeroko. Ważny
jest tak że, zaznaczony w di daskallach,
kategoryczny posrulat: Oprawa plastyczna iest tu bez znaczenia. jak naimniej barw i efektów. Wydaje si ę, że
w rym postu lacie dostrzegamy kontyn uację poetyki, jaka cechuje po ezj ę :
oszczę dn ość !owa, wyeliminowa nie
lub daleko id ące ogranicze nie orn amentyki stylistycznej, zaufanie odpowiedzial nemu słowu.
Tadeusza Różewic za zal ic zyć nal eży
włączyć do grona twórców awangardowych XX wieku; tvvórców , teatru

absurdu'', wśród których są mię d zy innymi: Samuel
Beckett ( „Cze kając na Godota'', „ Ko ńcówka") , Arthur
Adamov („Parodia", „Profesor Taran ne"), Harold Pi nter („Pokój" „S amoo bs ługa"), Eugene Ionesco („ osorożec", „Łysa śpiewaczka"), Jean Genet („Dzien nik
zlodzieja'', „Pokojówki", „Balkon"), Friedrich
Di.irren matt ( ,~izy ta starszej pani"). Do tej grupy zalicza s i ę takż e Sławo m ir a Mroż ka, Witolda Gombrowicza. Wszystkich wy mienionych autorów łączą pog l ąd y na los człowieka w świ ec ie współczesny m . Te
po gl ą d y n ajpe ł n iej wy razi! Albert Camus („Ca ligula",
„Stan obl ę żen ia" ) , który na p isa ł w „Micie Syzyfa":
Wszelkie dążenia czło wieka sq bezcelowe, a niemoż
ność porozumienia rodzi poczucie zagrożenia ze strony
innych i absurdalności świata. Ta wy p owied ź może
z powodzeniem być klu czem do „Kartotek i" .
Marta Fik pi sała : Była bowiem ,_. Kartoteka" także
pierwszym poważnym głosem pokolenia Kolumbów
w teatrze. Dokonywała rozrachunku z wojennymi
i powo jennymi doświa dczen iam i tego pokolenia
w sposób tak wyrazisty, że przyję to ją bez zbytnich
sprzeciwów, mimo szokującej wówczas formy.
„Ka rtoteka" powo li wchod ził a na sceny teatrów.
Po pra premierze w Teatrze Dramatycznym (196 ),
nast ępn a inscenizacja miała miejsce w Tarn owie
(1963); za do mow iła się na stałe w re pertuarze teatraln ym po 1971 rok u, kiedy był a j u ż le kturą szkolną, a jej pierwotnie ostry i czytelny sens ul e gł znacznemu zatarciu. Wystawiano tę sztukq w teatrach peryfery jnych, akcentowano jej nowato rstwo form al ne.
W Biels k u -Bia ł ej wystawiono „ K a rto tekę" (1972 ),
z wielorakimi uzupelni niami, które m i ały b y ć swoistym i koniecznym komentarzem; nato miast w stolicy wystawiono j ą w Teatrze Mał ym (1973), g łówną
rolę grał Wojciech Si emi on.
Tadeu z Różewicz o kr eślił własn ą twórczość drama turgiczn ą mi anem „teatr wewn ę tr zn y", co mi ałoby
oznaczać rezygnacj ę z fabu ły dramatu klasycznego
czy mieszcza(1skiego, z in trygi, pery petii oraz z takic h
chwytów forma lnych jak zaw i ąza ni e akcji (intrygi),
punkt kul minacyjny i rozwiązanie ( finał) . Wsp ó łcze
sny świ at jest bardziej skomplikowa ny, niejednoznaczny i stosowanie poetyki klasycznej sprowadza
dramat ludzki tylko do kwestii b ieżący ch i powierzchownych, nie schodzi w głąb. In teresuj ący jest dialog
Starców:
- To jest teatr na m iar ę naszy h wielkich czasów.
- Czasy są niby d u że, ludzie tro chę mali.
- Jak zwykle, jak zwykle.
Jeden z krytyków napisał : „Kartoteka " jest pierwszą po ważnq próbą dramaturga [... ]. Lecz jednocześnie
- jako początek - jest także dziełem może najintensywniej osobistym i pozostanie, chyba już na zawsze, tym
jedynym utworem, w którym „ja liryczne" poety, chociaż gruntownie przeo brażone, funkcjonuje przecież
widomie w obrę bie dramatu O' zef Ke lera).
prof dr hab. Stanisław Żak
-
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Postmodernista Rozewicz
W sztuce teatralnej
sceniczna akcja, sklania
często
do refleksji nad
wlasnym losem, wlasnym doświadczeniem.
Akcje sceniczne rozszerzają poznanie świata i prowadzą do
poszerzania gran i c wlasnej
wiedzy. Zrozumienie tego,
co mówi dzielo
sztuki,
jest
przede
wszystkim
spotkaniem z samym sobą.
Spotkaniem w tym sensie,
że dzielo niejako wydobywa
z nas to, cośmy już widzie li i rozumieli - stąd
doznanie
autentyczności
w obliczu dziela. Ale wlaśnie dzięki temu, że dzielo z nas tę wiedzę wydobywa, staje się ona dla nas
bardziej oczywista. Dzięki
spotkaniu z dzielem sztuki
dokonuje się więc swego
rodzaju przekroczenie naszego dotychczasowego horyzontu. Można by je nazwać nowym doświadczeniem.
I to nowe doświadczenie

jakoś nas wzbogaca i zmienia, pod warunkiem, że zostanie wlączone w calość
doświadczeń
dotychczasowych, tj. zarówno w nas z
sposób
widzenia
świata,
jak i sposób widzenia samych siebie. Cztery lata
po powstaniu „Kartoteki"
Tadeusz Różewicz napisal
„Akt przerywany".
Ten
tekst lącznie z powstalymi pó~niej „Przyrostem naturalnym" i
„Strażą
porządkową" - charakteryzuje
swoboda formy. Wedlug Haliny Filipowicz spelniają
one zalożenia postmodernizmu: autotematyzm, to, że
dzielo jest zarazem dys kursem o dziele, grę z odbiorcą, parodię i pastisz,
literacki happening. Artystę
postmodernistycznego
interesuje prawda wlasnych
prze ż y ć
i emocji. Jednocześnie dzielo ma przechować doświadczenia zbiorowe
i podsycać dialog międ z y

różnymi kulturami. Jest tu
miejsce dla elementów kultury elitarnej i mas owe j .
Wspólczesny świat
ma
naturę
kolażu:
r oz ne racjonalne elementy skladają
się
na irracjonalną calość. Cechuje ją nieprz ej r z ys tość
i
pozbawienie
oparcia w porządku wartości.
Wlaśnie
niepewnosc
jest charakterystyczna dla
„Aktu przerywanego". Sztuka nie naśladuje rzeczywistości, lecz odsy l a nas do
niej za pośrednictwem zespolu znaków. Te znaki wy dobywa autor po studiach
z historii sztuki. Autor
świadomy
form, pomyslów,
i dei,
którymi
posilkuje
się sztuka. Róż ew ic z zdaj e się mówić: już nic nie
może
być
sztuką,
skoro
może być nią ws zyst ko. Wyżej
wymieniona
t r y logia
jest w tym samym stopniu
obrazoburcza co odkrywcza.
Re jes truje i ogranic zenia
panujących konwencji dramat y czny ch, i próby ro zw i ązań alternat ywnych. Badanie relacji mi ę d z y r ze c z ywi stością
a ko nwe nc j ą
p r owa dzi do pows tan i a oryg in alnej
formy
na zwane j
„r e alisty c zn a - p o etyc k im
teatrem".
Silą
t ych te k s t ów jest
to, ż e dramaturg nie p r z estal być poe tą. A jednoc z eśnie jes t p rowo katore m.
Drama t y
Różewicza
ku szą
realizatorów d o eksperymentowania.
Zobaczmy , jak tej poku sie ule g l Piotr Jęd r z ejas.

dr Marek Świeca,
t eore tyk sz tuki

-
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Aktorzy Teatru Żeromskiego w Kielcach przygotowali cykl trzech niezwykłych spotkań,
które mają przybliżyć młodym widzom różnorodne zasady konstrukcyjne sztuk teatralnych
i pokazać tajniki tworzenia akcji scenicznej. Głównym zamierzeniem każdego spotkania
była prezentacja określonego typu bohatera dramatycznego. To bohater właśnie traktowany
jest jako oś zdarzeń i podstawowy element konstrukcyjny sztuki teatralnej, prawdziwy
n apęd procesu stawania się wykreowanej na scenie rzeczywistości.
Bohater jest postrzegany jako specyficzny twórca i organizator wy darzeń scenicznych, jest przy rym nie tylko
kreatorem, ale i tworzywem. Proponowane przez projektodawców bardzo charakterystyczne zestawienie bohaterów trzech specjalnie dobranych utworów („Hamlet" Williama Szekspira, „Kartoteka" Tadeusza Różewicza, „Czekając na Godota" Samuela Becketta) pozwala spojrzeć na
róż norodne formy kształtowania akcji na scenie.
Bohater Szekspirowski znajdujący ucieleśnienie w postaci Hamleta to typ postaci dynamicznej, która nie rylko
inspiruje wydarzenia, ale je współkreuje, wyraźnie wpły
wając na ich przebieg. Jest postacią aktywną, porządkują
cą logikę opisywanych wypadków, s kupiającą się na dąże
niu do wyznaczonego celu.
Bohater Różewicza (zwany też często anrybohaterem)
poprzez swoją bierność i trwanie na scenie sprowadzony
jest do roli rekwizytu, wo kó ł którego koncentruje s ię akcja. Bohater prowo kuje dzia łania in nych, często bardzo
przypadkowych postaci, jego podstawowym zadaniem jest
ob e cność, będąca pretekstem do przedstawienia nieuchronnego procesu dekomponowania się świata, rozpadu
logiki rz ądzą c ej ży ci em i zag łady systemu wyznawanych
warto 'ci.

Najbardziej jednak unikalnym bohaterem teatralnym
jest postać zupełnie w sztuce nieobecna, czyli Godot, którego zapowi e dź przyjścia stan owi podstawową oś konstrukcyjną całego utworu i przyc zynę pojawienia się wys tę
pujących na scenie postaci, niezmiennie i ciągle uczestniczących w akcie oczekiwania.
Wybrani bohaterowie istnieją rylko poprzez scenę i wyda rzenia na niej się rozgrywające, stąd też w zamierzeniu
autorów po mysłu konieczne by ło pokazanie poszczególnych rypów postaci na tle specjalnie wy elekcjonowanych
i w odpowiedni spo ób opracowanych fragmentów wymienionych dramatów.
Propozycja skierowana była do m ł odzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, miała na celu pokazanie różnorodno
ści kreacji bohaterów dramarycznych i ich swoistej ewolucji.
Projekt był cenny nie tylko dlatego, że prezentowano
na scenie obszerne wyj ątki z wymienionyc h sztuk i zapoznano młodyc h widzów z zasadami fu nkcjonowania, ale
także d awał możliwość współpracy mię dzy odbiorcami
a aktorami oraz ud z iał w dyskusji na temat scenicznych
koncepcji przedstawienia p zczególnych postaci.
dr Marzena Marczewska, polonista
Sponsorem projektu jest Urz ąd Miasta Kielce

Marcin Cblanda,
scenograf
Autor scenografii Marcin Chlanda, rocznik 1980,
absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej . Dotychczas
wykonał scenografie do 12. spektakli , za jedną z nich (do
spektaklu JO sekund" wg J Słowackiego w reżyse rii
Bogny Podbielskiej) otrzymał nagrodę na konkursie
w Opolu. Scenografia do „Kartote i" Rózewicza w reży
serii Piotra J ędrzejasa Jest iego kol ejn ą real i zacj ą na naszej
scenie: w ubiegłym sezonie byt autorem scenografii do
„Dziadów ''. Jest równi eż twó rcą plakatów do obu spektakli . Poza teatrem pasjonuje go komiks oraz gra w kosza.
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oraz umiejętności i wyobraźnię rePiotra Siekluckiego.
Piętrowa kamienica - zwyk ły dom
gdzieś w Bawarii, zamieszkiwana prze kilka par i jedną staruszkę. Życie we wszystkich M- ileś odbywa się prawie symultanicznie. Dzięki świetnej scenografii Łuka
sza Błażejewskiego błyskawiczn ie poznajemy bohaterów czterech jednoaktówek Bergera („Nie strój zdobi nieboszczyka", „Pi ds/uch", „Tam, gdzie kląska wilga" i „Gdy
mały ptaszek wypada z gniazda "). Ci nie są
już tak zwyczajni, jak ich kamienica. Mają
drobnomieszczański gust i maniery: nienawidzą obcych, krzywo patrzą na obcokrajowców i homoseksualistów, zwracają.
uwagę na to, co po wiedzą sąsiedzi, budują
swój prestiż na zasobności swojego portfela i uwielbiajq żyć w kon fliktach. Mają
jeszcze ciemną stron ę: jedni podsluchujq
sąsiadów, drudzy tuczq i zjadają nastoletnich uciekinierów, spotkanych na dworcu,
trzeci udaje zmarłą staruszkę, aby co miesiąc inkasować jej em eryturę, a kolejny robi na złość swoim sąsiadom, ścinając ich
drzewa, don osząc na nich i rozwiązując
konflikt)' w sądzie. Farsa staje się czarną
komedią - z nieboszczykiem zawiniętym
w narzu tę, dł ugim noże m rzeźnick im
i strzelaniem z pistoletów i perwersją domin ującego nastoletniego przybłędy.
(„.) Całość ogląda się z przyjemnością.
'Zachwycają aktorzy, sprawnie poprowadzeni przez reżysera.
Agnieszka Kozłowska-Piasta
Nowa Siła Krytyczna, www e-teatr
żyse rską

na pewny111 osiedlu

P owiedz ieli , napisal i ...
Pomysł Piotra Siekluckiego polega na tym, że wszystkie
jednoaktówki łączą się w jedną opowieść o „strasznych
mieszczanach w strasznych mieszkaniach" - niedokladnie
cytujqc Tuwima. Scenografia Łukasza Błażejewskiego, wlaśnie owe średniowieczne mansjony z groteskowymi postaciami od czasu do czasu. przenikają cymi przez ażurowe
ścia ny, idealnie oddaje pomysł reżyse ra . Doskonale także
dobrani sq aktorzy do poszczególnych ról („.).
Ryszard Koziej
Radio Kielce SA

• Jak w sitcomie oglądamy 11 1 scenie mieszkania-klatki
(brawo dla scenografii Łukasza Błażejewskiego), w których
żyją pary o jakich nawet Mrożko wi się nie śniło. Jest więc
para emigrantów, która opiekuje się starszą panią, a gdy ta
umiera postanawia na niej zaro bić („Nie strój zdobi nieboszczyka"). Pod wpływem Moniki (cyniczna, odpychająca i peł
na seksu Beata Pszeniczna) jej chłopak Kurt zgadza się przebrać za staruszkę i inkasować czeki (dosko na ły Janusz Glogowski). o ich obecność tak drażni sąsiadów, Lucy i Otta,
typowych bawarczyków („ Podsłuch") . Ich zdaniem emigranci m uszą być terrorystami, złodzieja mi lub mordercami. Ta
para wyzywająca siebie nawzajem od tępaków i idiotów,
czytająca sklepowe reklamówki koncentruje się na podsłu 
chiwaniu innych. 'Zarówno Paweł Sanakiewicz jak i partnerująca mu Marzena Ciula (o boje świetni) mimo, że w bawarskich strojach, do złudzenia przypom inają postacie znane
• Od znajomego historyka usłyszałem kilka lat temu, z naszych Kiepskich (.„).
gdy n ieżyjqcy już populista Jorg Haider wprowa dza ł swq
Lidia Cichocka. Echo Dnia
partię do austriackiego rzqdu, że to Austriacy, a nie Niemcy byli w większości oficerami S , sam Hitler był Austria• Sprawnie zagrana
kiem, że oni po prostu to majq we krwi. To, czyli zakorze- t wyrezyserowana, z,;;nionq w genach ksenofobię. Co kto ma w genach, bynaj- bawna, z niezłym tem mniej nie wynika z p rzy należn ości narodowej ale nie zmie- pem - jak na farsę przynia to faktu, że stereotypowe patrzenie na inne nacje było, sta ło . le ta farsa ma pajest i będzie. Komedia ludzka polega na t·ym, że nasze spo- zur, bo tworzy ją pięć
łeczne wady, sq nasze, czyli wszystkich narodów, nacji, jednoaktówek Herberta
grup etnicznych bez wyją t ku .
Bergera, pięć jednoaktóOglądając w kieleckim teatrze szt ukę o wspólczesnych wek o ludzkich monz łych Austriakach, oglądam jedn ocześnie rzecz o przedwo- strach i indywiduach,
jennych złych Polakach z wiersza, Mieszcza nie" Juliana Tu- o ksenofobii, przemocy
wima. Potworna wojna wy wo łana przez Austriaków nic tu i mrożących krew w ży
nie zmieniła. Ksenofobiczni mieszczanie byli, sq i będą. Je- łach dziwactwach i przyżeli tego nie da się zmienić, to przynajmniej trzeba to ob- warach. „ Nocą na pewśm iać - twierdzi Piotr Sieklucki wystawiając na kieleckiej nym .osiedlu" w Teatrze
scenie kolejny autorski spektakl: „Nocq na pewnym osie- im. Zeromskiego to kodlu" będący kompilacją pięciu jednoaktówek współczesne  lejny dowód na talent
go austriackiego pisarza Herberta Bergera.
i możliwości aktorskie
8 -
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,,Kartoteka''
Reżyseria Bogdan Augustyniak, asystent reżysera Józef Józefczyk, scenografia Marek Lewandowski, opracowanie muzyczne
Jan Z a w ierski

Obsada: Zdzisław Nowicki, Irena M alarczyk, Stanisław Kamińs ki ,
Anna Skaros, Janusza Skubiejska, Tadeusz Olesiński, Józef Stylko, Lech
Suli mierski, Bogdan Budziszewski,
Józef Józefczyk, Jan Parandyk, Andrzej Bo rysiewicz, Jerzy Smoliński,
Regina Re dli ńska, Ewa Józefczyk,
Janina Utrata, Gr a ży na Bobrowicz,
Małg orzata Wójcik, Andrzej Kiesz
(adept), Ze non Kaczanowski, Eugeniusz Nowakowski, Teresa Kulikowska, Edward Kusztal, Barbara Miko-
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JAN KAZVSZTOFCZVK,
w s pomnienie
W grudniu pożegnaliśmy Jana Krzysztofczyka, pisarza, dramaturga, przyjaciela naszego teatru. Debiutował w 1968 roku nowelą „Zasmole", drukował w prasie ogólnopolskiej (m .in. „Literatura", „Kultura" „Życie Literackie", „Tygo dnik Kulruralny'', „Dialog") i regionalnej. Jest autorem tomów nowel „~iedy kos przestaj e śpiewać"
(199 7) i „Ave Maria" (2 001 ), zbioru „Swiecone na pół i inne utwory sceniczne", p owi eści „K łopot Pana Boga" (2006), tomu „~asm ole
i inne słuchowiska radiowe" (2007). Nasz teatr wystaw ił sztu ki
Krzysztofczyka: „Podział. Święcone na pół" (1998) oraz dramat
„Kłopot Pana Boga".

Ostatnia książka Jana Krzysztofczyka „Po co ... " urydana przez
scriptum Kielce ukazała się na kilka dni przed jego śm ier
cią. To dar dla Autora, na który złożyli się Jerzy Daniel, Zdzisła w
Jerzy Adamczyk, Krzysztof Jackowski, Irena i Pa weł N yczaj.
Oficynę

łajczy k , Elżbieta Buł h ak .

Prapremiera polska 28 lutego 1998
Podział. Święcone na pól , reżyseria i scenografia Rafa! Matusz,
muzyka Maciej Sobczyński
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(.. .) A potem już nastała
część artystyczna - „Aktor
jedyny uczciwy obłudnik'',
w której recytowali i śpie
wali członkowie ZASP-u.
Grono było zacne, wielopokoleniowe: Marta Stebnicka, Hanna Smólska, Marzena Ciuła - znakomita (że
też Kraków puścił jq do
Kielc), laureatka tegorocznej nagrody Loży i inni tak czytamy z wielką satysfakcją w „Dzienniku Polskim"
20 grudnia ub. roku w informacji o obchodach 90. rocznicy powstania ZASP „W teatrze od 90 lat".

Następna

W

KI E L C A CH

Scyzoryki
„TransAtlantykowi"
„Teraz"- miesię cznik kulturalny przy zn ał
swoje „Scyzoryki". „Trans-Atlantyk czyli antypolska robota" - spektakl według Witolda
Gombrowicza, w adaptacji i reżyserii Piotra
Siekluckiego, ze scenografią Łukasza Błaże
jewskiego przedstawiony na deskach Teatru
im. S. Zeromskiego w Kielcach odniósł zdecydowane zwy cięstwo w piątym już, redakcyjnym plebiscycie „scyzorykowym" na najciekawsze wydarzenie roku w kulturze regionu. Otrzymał 20 scyzoryków.
Następny w kolejności, Marek Wawro,
artysta plastyk otrzymał 10 scyzoryków.
TERAZ nr 1 (61), styczeń 2009
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Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę"
w reżyserii Piotra Szczerskiego,
z piosenkami Seweryna Krajewskiego
do słów Renaty Głasek-Kęski.

dyrektor naczelny i artystyczny Piotr Szczerski • zastępca dyrektora Elżbieta Pędzik • 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 • brygadier sceny Ignacy Abram • rekwizytor
Zofia Zając• garderoba damska Agata Radek• garderoba męska Agnieszka Ozimina • prace perukarskie Idalia Lang,
Krystyna Wolańczyk• pracownia krawiecka damska-męska 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

Hotel BRISTOL

CUKIERNIA
Ewa i Marian Chmielewscy
Kielce, ul. Duża 8
':Jłl
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