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Kawiarnia przy plam Zbawiciela 111 Ul'ar.r:zawie. 
Pawtl Demirski. Pawel Sztarbotuski. Micha/ Zadara. 

Miałeś robić rok przerwy - i co1 Znowu spektakl w Starym Teatrze robisz. 

Nie - no to nie jest spektakl... 

To jest taki - coś jakby wykład, chyba. 

To n ie jesr inscenizacja Klip a? 
ie - to raczej próba odzyskania rego utworu dla teatru. To nie jest rak, że 

m iałem pomysł i teraz go realizuję . Raczej wchodzę do sali po ro, by odn -

leżć jakąś możliwość pomysłu . 

D ob ra, zacznijmy od początku. Co to w ogóle jest K"piec) 
Rok temu, przy okazji robienia mojego Evetymana, czyli spektaklu Każdy/a, 

nat knąłem się na K!lpca - przyniósł mi go Paweł Dobrowolski, jak polską 

wersję E11erymana. 
Al ro oczywiście nie jest wersja Everymana. Chyba że uznamy za wersj ę Eu
r·ymalla rakże Hamleta. 
To jest przede wszystkim potwornie długi utwór, opowiadający historię 

o ty m, jak pewien K11piec umarł i został zbawiony. Rej tę - dosyć pro ·cą

historię rozwlókł na prawie dz iesię tysięcy wersów. Napisal utwór rrzy m y 

dłuższy od Hamleta. Opiera! się na sztuce Thoma a N aoge rgusa - ro był 

kumpel Lutra i Melanchtona - pod tytułem Mercato1; Sett l11dict1111, czyli Ku
pi , jego sqcl. Rej przepisał t~ sztukę na język polski rak, jak Racine prz.epi

sywał Euripidesa - czyli bardzo swobodnie, tworząc rak naprawdę całkiem 

now y utwór. 

To j st tekst prawie że zapomniany przez kulturę polską - nigdy nie wysta

wi ny, opublikowany - nic li cząc streszczeń - ostami raz w 1924 roku. ' ie 

ism ieje powojenne wydanie tej sztuki. 

Mając do czynienia z tak olbrzymim i jednak egzotycznym materiałem , ie 

chciałem się od razu brać za pełną inscenizację. Chciałem ren tekst przeczy

tać , używając teatru jako narzędz ia do czytania. Ale nawet zan im ro nascą

pilo , byt potrzebny długi okres badawczy. 

Na jesieni 2008 czytaliśmy K11pca, a porem wygłasza liśmy wykłady na jeg 
tern t. 

I re n spektakl powstał na podstawie naszych wykładów. 

Jeździliśmy w zimie - zimno było - luty w Polsce, sam wiesz - po różnych 

rearrach w kraju i wykładaliśmy -

o J01pC11. 
N tak, o K11pm. Opowiadaliśmy fabułę utworu i staraliśmy się widz 

wy1:łumaczyć, jak ten tekst mógłby dzisiaj w teatrze dzia łać. Podczas na

szych wykładów widz mógł więc sobie ren spekrakł odegrać w g łowie. 
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I teraz re wykłady o K11pa1 ... 
... które nagraliśmy -

... które nagraliśmy - stanowią podstawę tego - wiesz - nie spekcaklu, tylko ... 

No wykładu. Wykładu z aktorami. 

Tego wieczoru z informacjami o K11pm. Ale ro ewoluuje i teraz, podczas 

prób, okazuje się , że z aktorami więcej można zrobić idąc w stronę teatru, 

gdy grają role i takie ram - mowią reksr sztuki. I w związku z rym odcho

dzimy od oryginalnego pomysłu odtworzenia naszego wykładu za pomocą 

aktorów. 
Odtworzenia? 

Orginalna koncepcja była taka, żeby dwóch akrorów zagrało dokładną re
plik<; naszego wykładu. 

To miał być mocno koncepcyjny spektakl, a ja się cieszyłem, że scanę się po

sraci4 w teatrze. 

Chodziło o ro, że skoro nie możemy się do tego utwory zbliżyć, ro może 

podwójne oddalenie - czyli że akrorzy mówią o wykładzie, w którym jest 

mówa o sztuce - mogłoby uzmysłowić widzom dystans, jaki istnieje między 

nami a źródłami naszej kultury. I dystans, jaki musimy pokonać, by w ogó

le poznać własną kulturę. 

Ale teraz Micha! jakoś odchodzi od tej koncepcji. 

Nie mogłem się zdecydować, jacy akrorzy mieliby grać Pawła Szrarbowskie

go i Michała Zadarę. 

Bardzo dobrzy by musieli być ... 

I jak już zaczęliśmy trochę pracować z Panem Zygmuntem Józefczakiem 

i z Krzyszrofem Zarzeckim, stało się jasne, że szkoda by było nie wykorzy

stać dwóch aktorów do zagrania scen z Reja. Zarzecki reż uznał, że gdyby 
on mówił jako auroryret o Reju, ro byłoby kłamstwo, bo on wcale tak dużo 

o Reju nie wie. 

Poza rym, po co powtarzać coś, co już istniało? 

Okazało się, że te nasze wykłady były przygorowaniem do realizacji - może 

nie pełnego spektaklu na podstawie Kupca, ale jednak do pracy nad scena
mi z Kupca. 
Dlaczego nie robisz po prostu całego Kupca, na Dużej Scenie, porządnie' 

Po pierwsze, spektakl trwałby więcej niż dziesięć godzin - czyli ro są dwa 
lub trzy wieczory w teatrze. Trzeba by uruchomić olbrzymie środki, a ja 

ciągle nie wiem, czy ta sztuka jest w ogóle dobra -
Jest napewno fascynująca.„ 

Jest na pewno ekstremalna w swojej długości, w swoim przegadaniu. Ale 

czy jest dobra w tym sensie, że zabrzmi na scenie, ro trudno zmiarkować 

przy rych bardzo starych tekstach. Nie widać na pierwszy rzut oka, czy to 

może zagrać. 

Szczególnie, że K11piec nigdy nie został wystawiony. Niezłe, co? 

Więc to będzie prapremiera' 
Niby tak, tylko że to nie jest inscenizacja tej sztuki, tylko wykład o niej , 

a skoro wykład, to czy można mówić o prapremierze? 

Ale myślę, ż do Bydgoszczy na festiwal prapremier pojedziemy ... nie' 
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{Wchodzi Pawd Łysak, dyrektorfestiwa/11 prapm11ie1:} 
Cześć. 

O świetnie że jesteś, właśnie rozmawialiśmy o prapremierach ... 

Mamy świetny program na ten rok ... 

A weźmiecie KHpca Zadary i Szrarbowskiego? 
No nie wiem, nie widziałem spektaklu, może jest zły? To wtedy go na festi 

wal nie zaprosimy. 

Niestety jeszcze go nie ma, ro nie wiem. 

Ale ro nie o to chodzi, tylko o ro, czy to jest prapremiera Kupca Mikołaja 
Reja, czy nie? 

Chciałbym, żeby rak było . Po pięciuset latach w końcu przydałoby się zrobić 

prapremierę. Ale niestety, widzowie usłyszą jakieś SS{ tekstu Kupca, a 5% 
to chyba nie jest jeszcze prapremiera. 

Nie wiem - jeśli ro jest zgodne z duchem utworu' W końcu Wyspiańskiego 
wersja Dziad6w została uznana za prapremierę dramatu - a przecież w ram

tej wersji brakowało bardzo dużo tekstu ... 

No to mamy szansę być pierwszym spektaklem w historii, który byłby po
kazywany na festiwalu klasyki polskiej i na festiwalu prapremier! 

Ja niestety muszę już iść, mam ważne spotkanie ... 
Na razie. 

{Paweł Łysak wychodzi.} 

To robicie spektakl czy wykład? 

Najpierw zrobiliśmy wykład, a teraz Michał robi spektakl z akrorami ze 

Starego. 

Co jest takiego fajnego w Kupm Reja że chcecie się nim zajmować przez cały rok> 

Sam fakt, że jest nieprzeczytany, kompletnie zaniedbany już jest ciekawy ... 

No właśnie, masz raki tekst, który powstał jakieś 20 lat przed Oclprawq po
słów g1·eckich i jest świadectem narodzin języka polskiego i dramatu polskie
go, a w kulturze go po prostu nic ma, nie istnieje. 

No dobrze, ale to są powody archeologiczne ... 

Tak, dokładnie, chodzi o archeologię , ale w takim sensie jak to rozumiał Foucault. 

Wiesz, przez Sienkiewicza i podobnych mu autorów mamy takie wyobra

żenie, że sarmackim przodkiem Polaka jest Polak-katolik. U Sienkiewicza, 

gdy ktoś nie jest katolikiem, to jest zdrajcą - jak Azja czy Radziwiłł . Praw

dziwi Polacy ro katolicy. A w przypadku Reja okazuje się, że jeden z ojców 

założycieli polskiej kultury był skrajnym antyklerykalnym mistykiem, re

formarorem. On nie ma nic wspólnego z modelem bogojczyźnianym. 

Chodzi więc o ro, by to źródło naszej kultury mocniej zabiło. I wtedy się 

może okazać, że nasza kultura nie jest aż tak opresyjna czy jednonurtowa, 
jak się wydaje. Że tu jednak można wiele znaleźć poza głównym nurtem. 

{Wchodzi Paweł Dobrowol.rki.} 
Cześć Paweł. 

Cześć Paweł. O , i cześć Paweł. Cześć Michał. 

Cześć. 
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Cześć. 

Gadamy o KNpat Reja. 

To bardzo ciekawe - jak byłem dramaturgiem przy Każdym, ro Michałowi 

podrzuciłem K11pca. 
W tym niepełnym wydaniu ... 

No tak. A dlaczego teraz robisz Kupca, Michale' Miałeś nie robić spektakli ... 

No to nie jest taki do końca spektakl... 

Poza rym ciągle przy Każdym się zaklinałeś, że nie jesteś religijny. A ro już 

twój trzeci spektakl o tematyce religijnej w ciągu roku. 

Tak, ro jest dziwne i ciekawe. Ja, rzeczywiście, im bardziej czytam o Bogu, 

tym bardziej jestem niewierzący. I tym bardziej budzi się we mnie potrzeb<!, 

by robić religijne spektakle. 

Ale może religia jest tylko przykrywką pytania o sens życia? 

Napewno tak ceż jest. Ale ostarnio Kołakowski mówił w jakimś wywiadzie, 

że mimo ro, że nie uczestniczy w żadnej formie zorganizowanej religijności, 

ma poczucie sacrum. I bez tego poczucia sacrum życie byłoby dla niego nie

znośne. Ze mną jest podobnie. Albo bardziej - ja sądzę, że w religii jest zapi

sana scrukrura człowieka. To znaczy struktura psychiki czy duszy człowie

ka. Religia jest od zawsze - i nasz sposób pojmowania świata bierze się z re
ligii przede wszystkim. 

Ale ro znaczy, że wierzysz. 

W pewnym sensie ateizm przypomina wiarę. Ja naprawdę tęsknię za cym 

Bogiem, wiesz? Ja chodziłem do kościoła co niedzielę, przez całe dzieciń

stwo. Więc może jest tak, że religia - czy chrześcijaństwo - po prosru two

rzy strukturę mojego wnętrza. Ale nie wszystkich. Może dla innych ro nie 
jest tak ważne. 

To dlaczego nie chodzisz do kościoła' 

Chyba nie akceptuję tego teatru - jest bardzo tradcyjny, skupia się wokół 

centralnego punktu - a ja wolę inny teatr, rozproszony, który nie daje aż rak 
jasnych odpowiedzi. Poza tym Kościół raczej jest w rękach patriarchatu, nie 

sądzicie? 

Czy można sobie wyobrazić Kościół, który nie byłby w rękach patriarchatu) 

Myślę jednak, że Jezus jest jednak dość anty-parriarchalny. On ci nie każe 
ślepo słuchać autorytetów, wprost przeciwnie. 
Ale już z Kościołem jest inaa.ej ... 

A z drugiej strony, te wszystkie ruchy religijne, które właśnie są zbudowa

ne na tej anty-patriarchalnej interpretacji Jezusa, takie chrześciaństwo hi

pisowskie, jakoś nie dotyka sedna sprawy, nie mogę wziąć takiej religii na 

poważnie. To znaczy nie mogę zaakceptować katedr i organów i rych ko

stiumów, ale z drugiej strony, gitary akustyczne i długie włosy - ro też do 

mnie nie dociera. Ja chyba wierzę tylko w myślenie, w rozmawianie bez 

końca. Bo przy całym swoim uwikłaniu w sprawy tego świata, Kościół ka
rolicki jest jednak poważny, z tymi papieżami, muzyką i obrazami. To nie 

są Żarty. 

A myślicie, że jest rak, że Kościoła nie wolno w Polsce krytykować? 

No przecież wszyscy krytykują. 
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Ale pewnych rzeczy ruszyć nie wolno. Papieża Jana Pawła II nie ruszysz, 
i w ogóle tego największego pytania - że może cały Kościół jest do niczego 

nie potrzebny' 
Zobaczymy - bo Rej bardzo jednak krytykuje ten Kościół - czasami kryty

kuje, a czasami się nabija po prostu z niego. Zobaczymy jak widzowie: zare

agują na ten tekst - bo myślę, że dziś tak bardzo antykościelnych tekstów 

nikt nie pisze. 

To znaczy mądrych. Bo głupie piszą. 
Tak, oczywiście. jest dużo idiotycznych antykościelnych ceksców. Ale Rej 

nie pisał po co, by zaatakować - cylko pisał, by coś zmienić. No i jak wska

zuje kariera Kościoła w Polsce, nie udało mu się. 

Ale może ceż nie co było najważniejsze, tylko zaproponowanie jakiej ś aucen

rycznej drogi duchowej współczesnym ludziom. 

Tak. Myślę, że Rej marzył o innej religijności. O prawdziwej, przeżytej re

ligijności. Takiej wewnętrznej, mądrej. Ale chyba w każdej epoce tylko 
mniejszość - i ro bez względu na poziom wykształcenia - jest zainteresowa

na autentyczną religijnością. Większość woli proste recepty na zbawienie. 

MIKOŁAJA REJA 

KUPIEC 
(1549) 

..VD41.I 

RUDOLF KOTULA i ALEKSANDER BROCKNER 

KRAKÓW 
llAKŁAl>EM POISKIE) AKAO~ł UMltj~ 
„ •• An ow•„v w ·~"„„LACH arMTMHPA 1 ·~ 
WAMILAWA- KIAlf..OW-LUSLJM- l.001- fOVIAH-Wl 

19M. 



KUPIEC 
Mikołaja Reja 

projekt Michała Zadary 

wysrępuJą: 

Zygmunt Józefczak 

Krzysztof Zarzecki 

asystent reżysera: Jakub Porcari (WRD PWST) 

współpraca: Paweł Sztarbowski 

premiera: 8 maja 2009, Muzeum 

Projekt zrealizowany w mach festiwalu re_ wizje I sarmatyzm 

koordynacja pracy artysr-; cznej i impresariat __ Kinga Głowacka, 
Agnieszka Szczepańska, Urszula Wać, Janusz Jarecki 
promocja_ Barbara Kw iatkowsb, Iga Dzieciuchowicz, Danuta Rogowska 
dział literacki _ Elżbiera Bińczycka, Agnieszka Fryz-Więcek, Szymon Wróblewski 

inspicjent __ Hanna N owak 
sufler __ Joanna Monla.ewicz 
światło __ Ryszard Folbsiński 
dźwięk _ Tadeusz Kroczek 
brygadzista sceny _ Marek Golonek 
charakteryzacja_ Aleksandra Bałuszek 
pracownia krawiecka damska Elżbiera Rachwał 

pracownia krawiecka męska_ Fryderyk Kałkus 
pracownia butaforska __ Jerzy Cieślicki 
pracownia malarska __ Małgorzata Talaga 
pracownia stolarska __ Z bigniew Wąsik 
pracownia ślusarska __ Adam Rojek 
pracownia tapicerska __ Jan Regulski 
kierownictwo techniczne __ Krzysztof Fedorów, Tadeusz Kula wski 


