


oz 
inscenizacja i reżyseria: Zbigniew Lisowski 
scenografia: Pavel Hubićka 
muzyka: Piotr Nazaruk 
teksty piosenek: Leszek Kołakowski 
akompaniament: Krzysztof Zaremba 
choreografia: Władysław Janicki 
grafiki: Zbigniew Lisowski, Sylwester Siejna 
w grafikach wykorzystano obrazy Rene Magritte'a 

Obsada: 

Nosorożec 

Krzysztof Grzęda 

Dziadek 
Jacek Pietruski 

Siostra, Wróbelek 
Edyta Soboczyńska 

Ojciec 
Jacek Pysiak 

Matka 
Grażyna Rutkowska-Kusa 

Ciotka 
Anna K. Chudek 

PREMIERA: 18 STYCZNIA 2009 

Leszek Kołakowski 

Leszek Kołakowski (ur. 23 X 19 27 w Radomiu) - uznawany za jednego z najwybitniejszych 
z żyjących filozofów polskich, historyk filozofii. eseista, publicysta, prozaik. Jego koncepcje filo
zoficzne ewoluowały od ideologii marksistowskiej do filozofii kultury i etyki. Za krytyczne teksty na 
tem at socjalizmu polskiego oraz udział w Wydarzeniach Marcowych l 968 roku odebrano mu pra
wo do publikowania i wykładania . w 1968 r. wyjechał na emigrację najpierw do Paryża, potem do 
Anglii, w której osiedlił się na stałe. w latach l 972-1 99 1 był wykładowcą na Uniwersytecie 
Oksfordzkim, wykładał ponadto w Yale University, University of New Heaven, Berkeley University oraz 
Chicago University. w 19 91 został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem 

Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich . W 2003 r. został pierwszym 
laureatem nagrody im. Johna Klugego, nazywanej amerykańskim Noblem, przyznawanej przez 
Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych za osiągnięcia w naukach humanistycznych. 

Leszek Kołakowski j est nie tylko autorem tekstów filozoficznych, ale też prozaikiem. Stworzył 
serię ciekawych, zaprawionych humorem opowiastek i bajek filozoficznych, w których pomysł 
literacki, mistrzowskie posługiwanie się aluzjami literackimi, stylizacją i obrazowym językiem, gry 
słowne i dow cip rodzący się ze sceptycznych pytań. służą zabawie intelektualnej oraz przystępnemu 

rozważaniu idei i paradoksów filozoficznych. Należą do nich m . in.: 13 bajek z królestwa 
Lailonii dla dużych i małych , Rozmowy z diabłem, Czy diabeł może być zbawiony i 2 7 

innych kazań. 

Książka Kto z was chciałby rozweselić p echowego 
nosorożca? to bajka napisana dla córki, Agnieszki, 
w I 966 roku. ówczesna cenzura nie dopuściła do 
publikacji utworu. Skonfiskowany tekst ukazał się 

vv tak zwanym drugim obiegu, ale dopiero w 2005 
roku wszedł do zwykłego obiegu literackiego. 

Jest w tej książce frapujący bohat e r 
(bo czyż można wybrać bardziej zaskakującego 
i tajemniczego bohatera niż NOSOROŻEC, który 
chce LATAĆ? !), dr am at y cz n a syt u ac j a ; 
wielkie marz e nie i wi e lki e 
z m a r t w i e n i e ; ł a m i g ł ó w k a, czyli języ
kowe zmagania z logiką życia ; trop ie n ie 
r ó ż n i c między mądrością a przyzwoitością, 
bliskim a nie bardzo dalekim, doradzaniem a po
mocą, brakiem odwagi a w stydem; wreszcie 

jakże cenne, choć proste przesłanie, że na 
w szystko znajdzie się rada, gdy cenimy to, co mamy. 

Marzenna Wiśniewska 



Rene Fran~ GllM• USildritte ( 1898-1967) - malarz, artysta o unikalnej 
wrażliwości na prz i rzeczy, obdarzony wielką wyobraźnią i po-

QJłlr82:ach wielokrotnie przedsta\viał to . co zwykłe . 

z=& drz\.vi. okna. buty. kap lu ze. pejzaże, ludzi. al 
JIDnl'f(śde, zmienionych proporcjach, w zaskakujących , 

lłlill.a~rach i fragmentach . PokaZy\-\'ał zagadkowość i fan
~--~łłi\(:ego świata, znajome stawało się ni znanym. 

nym. Towarzyszyła temu poetycka nastrojowość obra
samy wyobraźnię odbiorców i pr wakował do świe

żego, nowe patrzenia na przedmioty i relacje n1iędzy nimi. awiał. ż 
ludzie oglądają rze zy pospi sznic. powierzch0\\11ie. a potem nazywają j 
wyuczonymi słowami i vv t n sposób ich ukryte życi pozostąj cały czas 
niezbadan . fymczasem wyst rczy tylko patrzeć. al takim pojrz niem. 
które nie dąży do łączenia obrazów rnalarskich z precyzyjnymi poj iami czy 
uczuciami. Takim spojrzeniem, jakim patrzą na ś'vviat dzieci i jakie tovvarzy
szy nam w sennych marzeniach. 

Główną inspiracją plastyczną z Magritt 'a prz dstawieniu Kto z was 
chciałby rozcueselić pechowego nosorożca? jest obraz "Les valeurs 
P rsonnałles" ( 1952). Artysta przedsta\\-'ił na nim pokój wypełniony znanymi 
rz czami- jest szafa, grzebień. mydło, zapałka. łóżko. kieliszek, pędzelek do 
~olenia - ale nadał im ludzkie proporcje. Poczu ie dezorientacji dodatko\VO 
prowokuje urni szczenie pejzażu nieba na ścianach. który równocześni 
odbija się w lustrze szafy ukazując ~ ni w ido zne okno. Magritte tvvorzy 
paradoksalny świat. który, jak sam mówił, j est wyz\vaniem rzuconym roz
sądkowi. Skłania \Vicizów do przekornego spojrzenia na zwykłe przedmioty 
i otwarcia \\'}'Obraźni. 

1opracowanie: Marzenna WL./;nk ... vska. na podstawie: , . M. I l<unma her, 
ReneMagrtrre. cyt. za· vvww.anchlv .convartchivc .:M/ magritw lumlJ 
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