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Trzydzieści pięć lat pracuję przy starym papierze i to jest moja love story. Trzydzie

ści pięć lat prasuję stary papier i książki , trzydzieści pięć lat tytłam się w literach, 

wskutek czego upodobni/em się do leksykonów, których przez ten czas spraso-

wałem pewl'l i. trzydzieści kwintali, jestem dzbanem pełnym żywej i martwej 

"'iO~y, ~ t-~!y się lekko nachyli/, a cieką ze mnie same piękne myśli, jestem 

• wbr wła 1r1 oli wykształcony, tak więc właściwie nawet nie wiem, które myśli 

• są moje i ze mnie, które wyczytałem, tak więc w ciągu tych trzydziestu pięciu lat 

/Jnoczyłem się z samym sobą i światem wokół mnie, bo ja, gdy czytam, to wła

wie nie c am, biorę piękne zdanie do buzi i ssę je jak cuki erek, jakbym sączył 

J, ~ kielis z ezek likieru, tak długo, aż w końcu ta myśl rozpływa się we mnie jak alkohol, 
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nie wsią.ka, aż w końcu nie tylko jest w moim mózgu i sercu, lecz • 
mych żyłach aż po krańce naczyniek włoskowatych. Tak oto w jeden 

r 1 s 1 s blj ę przeciętnie dwadzieścia kwintali książek , ale by nabrać sił do tej 

mej zboż nej pracy, w ciągu tych trzydziestu pięciu lat wypiłem tyle piwa, że z tego 

zleżakowane~o trunku byłby pięćdziesięciometrowy basen pływacki, byłyby całe 
zestawy sadzów n~igilijne karpie. Tak oto wbrew własnej woli zmądrzałem i teraz 

stvyierdzam, że mój mózg to sprasowane w hydraulicznej prasie myśli, paczki pomy

słóyv, tajną skrytką Kopcius~ka jest moja głowa, na której wygorzały włosy, i wiem, 

że jeszcze piękniejsze musiały być czasy, kiedy wszelka myśl zapisana była tylko 

w ludzkiej pamięci, wtedy, gdyby ktoś chciał sprasować książki, mu sia łby prasować 

ludzkie głowy, ale i to na nic by się nie zdało, bo autentyczne myśli przychodzą 

z zewnątrz, są poza człowiekiem niczym makaron w bańce, toteż Koni afowie ca ł e

go świata daremnie palą książki i, jeżeli w tych książkach odnotowano coś ważne

go, słychać jedynie cichy chichot palonych książek, bowiem solidna ks i ążka zawsze 

wskazuje w inną stronę i poza siebie. [ ... J 
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Tak oto wracam niczym płonący dom, niczym płonąca stajnią, światło życia wycho

dzi z ognia, a znów ogień ze śmierci drewna, wraży żal został na dnie popiołu, ja 

zaś trzydzieści pięć lat prasuję w hydraulicznej prasie stary papier, pięć lat dzieli mnie 

od emerytury, i ta moja maszyna pójdzie ze mną, nie porzucę jej, oszczędzam, mam 

specjalną książeczkę oszczędnościową, i na emeryturę pójdziemy óbydwoje, bo ja tę 

maszynę od przedsiębiorstwa kupię, zabiorę ją do siebie, ustawię ją gdzieś w ogro

dzie mego wuja wśród drzew i dopiero wtedy, tam w ogródku, będę robić zaledwie 

jedną j edyną paczkę dziennie, ale będzie to paczka spotęgowana, paczka jak posąg, 

jak artefakt, w takiej paczce zawrę wszystkie me młodzieńcze złudzenia, wszystko, co 

umiem, czego nauczyłem się w ciągu tych trzydziestu pięciu lat w pracy i dzięki pracy, 

tak oto dopiero na emeryturze będę robić, pod wrażeniem chwili i inspiracji, jedną je

dyną paczkę dziennie z książek, których mam w domu więcej niźli trzy tony, będzie to 

paczka, której nie będę musiał się wstydzić, będzie to paczka zawczasu wymarzona, 

wymedytowana, a nadto jeszcze, gdy do koryta prasy będę kłaść książki i stary papier, 

jeszcze podczas tej pracy, która będzie twórczością w pięknie, jeszcze przed ostatecz

nym dociśnięciem sypnę konfetti i cekinów, codziennie jedna sprasowana paczka i po 

roku urządzę w ogrodzie jedną wystawę paczek, wystawę, na której każdy zwiedza

jący będzie mógł sam, ale pod mym nadzorem, sam wykonać swą paczkę, gdy płyta 

prasy po wciśnięciu zielonego guzika będzie spychać przed sobą i z gigantyczną siłą 

miażdżyć i ściskać stary papier ozdobiony książkami i kwiatami, i takimi odpadkami, 

jakie kto sobie przyniesie, wrażliwy widz będzie mógł zaznać przeżycia, jakby w mej 

hydraulicznej prasie był prasowany on sam. 1 .. . ] 

Oparty o kontuar otwartej szklanej ściany baru w Czarnym Browarze piję popowickie 

piwko, powiadam sam do siebie, od tej chwili, kolego, ze wszystkim musisz już radzić 

sobie sam, sam siebie musisz zmusić, żeby iść między ludzi, sam siebie musisz bawić, 

sam przed sobą udawać, do czasu, aż sam siebie porzucisz, bo od teraz krążą już same 

tylko melancholijne kręgi, toteż idąc do przodu jednocześnie powracasz, właśnie, pro

gressus ad originem jest regressem ad futurum, twój mózg nie jest niczym więcej , niż 

tylko sprasowanymi w hydraulicznej prasie myślami. Ciągnąłem piwko w słońcu, pa

trzyłem, jak przez plac Karola płyną ludzie, sami ludzie młodzi, studenci, każdy mło

dy człowiek niósł na czole młodą gwiazdę jako znak tego, że człowiek młody jest 

zarodkiem gen iuszu, widziałem, że z ich oczu tryska siła, ta sama siła, która tryskała 
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ze,mni~ aż do chwi , •gdy mój szef mi powiedz iał , że jestem niezguta. Opieram się 
Q b~ ri ę, a tdh1w~je. przeje żdżają tam i z powrotem, i czerwone smugi dobrze na 

d dostatkiem, mógłbym zajrzeć do szpitala Na Franciszku, 

· §l.4~18fttł~Pil schody na pierwsze piętro, schody zbudowane z belek i tramów, 

C!llł!!;J:-ji czeski t h panów na rynku Starego Miasta franciszkanie kupili cały . . 
a l'.~j jednak zajrzałbyr11 gdzieś na Smichov, tam w szlacheck im ogrodzie 

... }e;; t ~wi'l on, &cizie w podłodze jest guzik i jak ktoś go nadepnie, to ściana się rozsu

·nie i wyjedzie woskowa ku ąłkiem podobna do tej z Kunstkamery w Petersburgu, 

gdzi'e jak sze ' iopalczaste monstrum księżycową nocą nas tąpi ło niechcący na guzik, 

to wyjechał siedzący woskowy car i pogroz ił mu, jak to pięknie napisał Jurij Tynianow 

w Woskowej p~rsonie, ale chyba nie pójdę nigdzie, starczy mi, bym zamknął oczy, 

a wszystko wyobrażę sobie jeszcze dokładniej , niż jest w rzeczywistości , wo l ę patrzeć 

na przepływających przechodniów z twarzam i niczym rabaty bratków, ja, kiedy bylem 

miody, też miewałem o sobie piękne mniemanie, swego czasu myślałem, że stanę się 

piękniejszy, jak kupię sobie rzymki, modne wtedy sandały tylko z pasków i s przączek, 

że do tych sandałów muszę mieć fioletowe ska rpetki, mamusia zrobiła mi je na drutach 

i gdy pierwszy raz wyszedłem w tych rzymkach i umówiłem się na randkę kolo Dolnej 

Gospody, choć był wtorek, przyszło mi na myśl, czy w gablotce naszego klubu futbo

lowego nie ma już składu? Tak więc stałem przed gablotką, przyglądał em się okuciu 

dziurki od klucza i dopiero potem podszedłem bliżej , ale czytałem listę z poprzedniego 

tygodnia, następnie czytałem tę listę jeszcze raz, ponieważ czułem, że tą fioletową 

ska rpetką i tym prawym sanda łem wdepnąłem w coś wielkiego i mokrego, przeczyta

łem listę z moim nazwiskiem na końcu jeszcze raz, by znaleźć w sobie s ilę i spojrzeć 

w dól, i gdy spojrzałem, stałem w wielkim psim gównie, które mi oblewało i uwięziło 

cały sandat ztożony tylko z pasków i sprzączk i , tak więc znów powoli c zytałem jedno 

nazwisko za drugim, przeczy tałem całą jedenastkę naszych juniorów, również własne 

nazwisko jako rezerwowego, lecz gdy spojrza łem na dól, wciąż stałem w tym okrop

nym psim gównie, a kiedy popatrzyłem na środek wsi, wyszła z furtki moja dziew

czyna, i rozpiąłem sprzączkę, i ściągnąłem fi o l etową skarpetkę, i zostawiłem wszystko 

wraz z bukiecikiem tam pod gablotką naszego klubu futbolowego, i uciekłem za wieś, 

w pola, i tam medytowałem, czy los mnie nie przestrzega, bo już wtedy chciałem zo

sta ć pakowaczem starego papieru i tym sposobem dobrać s i ę do książek. [ ... j 
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Bohumil Hrabal ZBYT GŁOŚNA SAMOTNOŚĆ, 
(fragmenty) przekl. Piotr Godlewski, Wyd." Świat Literacki'; 2002 
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Jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Wrocław-

skiego, doktorem sztuki. Ukończył także Wydział Reżyserii 
Dramatu warszawskiej Akademii Teatralnej. Był kierowni
kiem literackim w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie 
(2003-2005) i konsultantem programowym w Teatrze im. 
Mickiewicza w Częstochowie (2004-2005). Jest wicepreze 
sem Stowarzyszenia Towarzystwa Autorów Teatralnych przy 

Laboratorium Dramatu. Swoje teksty publikował na łamach 
„Teatru'; „Dialogu'; „Notatnika Teatralnego''. 
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Nazywam się Tomasz Man. To nie żart! Urodziłem się w mieście położonym w dolinie górskiej. Moje dzieciń

stwo upłynęło mi na jeżdżen i u do sanatoriów. nocnym siedzeniu w oknie i wakacj eh nad morzem. Nie lubi

łem szkoły i chodziłem na wagary, ale kiedyś ojciec zlapal mnie i skończy~' się samotne podróże po mieście. 

Oczywiście od początku życia prześladował mnie duch Tomasza Manna i w końcu w wieku 10 lat, wziąłem 

się i przeczytałem .$mierć w Wenecji ~ z której zrozumiałem, że Włochy muszę omijać z daleka, bo tam wszy

scy umierają ze starości. Prawdziwy przełom nastąpi ł w wieku piętnastu lat, kiedy us~;szałem „Smoke on the 

wa ter" hard rockowe.i grupy Deep Purple. Od tamtego momentu zapuściłem długie 1;vłosy i grałem w zespole 

rockowym. Od tego też czasu datuje się moja nierówna walka z ustrojem 

socjalistycznym w Polsce przypieczętowana rzucaniem kamieni w czołg, 

który wjechał do piaskownicy pod moim blokiem w czasie stanu wojen

nego. Matury rzecz jasna nie zdałem. bo reprezentowałem wywrotowe 

idee Sartre'a, Camusa, Mrozka i Kafki. Cudem un iknąłem wojska, bo 

przypomn iałem sobie, że w dzieciństwie leczyłem się na astmę. 

Maturę zdałem już w innym mieście. Sredniowie m pach-

nącym Wrocławiu, mieście Grotowskiego i Brahmsa. Wraz 

z przyjazdem do Wrocławia skończyla s i ę w Polsce era sza
rego socjalizmu, czym uczciłem niekończącym się impre

zowaniem. Po tym jak wytrzeźwiałem zdałem na studia lite

rackie i zacząłem biegać maratony. Po studiach próbowałem być 

naukowcem, ale puszczanie bąków w bibliotekach porzuciłem na rzecz podrózy do Indi i. Kiedy zbliża ła mi się 

trzydziestka, nagle owładnęło mną uczucie, że czas przelatuje mi przez palce i zdałem na reżyserię do War2a

wy. Stolica okazała się dobrą trampoliną i tak wylądowałem w teatrze. Czasami też udaje mi się coś na pisać co 

ma ręce i nogi, ale nie przychodzi mi to łatwo, bo naczytałem się tych najlepszych i ręce mi opadają. Moment 

przełomowy w moim życiu to miłość od pierwszego wejrzenia do mojej żony, Aneczk i, która po przerzuceniu 

miliona albumów na histori i sztuki i nierównej walce projektami na scenografii, mebluje vvyobrażnię widzom 

w teatrze. Urodziny dzieci, dzięki którym pogodnie nam się żyje, to już zupełn ie inna historia zabawek. wakacji, 

zadrapanych kolan i śpiewania kołysanek . A teraz siedzimy sobie na na2ym ciepłym strychu. we wsi obsypanej 

śnieg iem po pachy i piszemy bardzo osobistą biografię, bo innej nie znamy. 
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' \' Maqd lena Kępińska 
Absolwent kJ 1 ydztdłu aktorsk11•go PW'iT we Wrocławiu 11997). Zddeb1utowałJ ro l ą N~nny w wkt<lklu Komedia pas1eisk,1' w rery 
;eru Ar.lama H~nuszk1ew1rza ( 1997) w Te.Itrze 1m CK. ~inr vida w Jel~rneJ Gorze. z którym j1•111wi.,1.mJ nieprzer '"Jnie do d1is1a1 ZJ · 
gfrif,1 tu wiei~ n\.i11urmJnyLh r11ł, 1pwód kttiry(h w 11 to wymi ~ni(· Polly w Operze zebrami V lidvla w rez A. Kroha, Masza w {Zd)Ce 
(ze,hnw.1 w reż Mai Klruewsk1ej Sylwia w Opowiemach uzwyllafnyrn · z.il~n 1w1c f' Zrlenk1 ·vre< A Maicz.ik.1 Dz1pv1czy11.i 
kamaoe na >ZINY \k1zydla' Robert.i Bruttrra w rtz K JJwor,k1eqo, Ro1J 1• .E,pm o I. na11g1011t I" rez M. Bogai•~wsk1e1. Wy~1.1 

piłJ takze · Te.1t1ze Komedia we Wrotl.iw1u w 1prk1aklu Przy)arne dum" V Ptlm w rei . r Okon kiego. · kturwn nqr.ił i rolę ~u1 iP 

r ~m~ron W teatrze 1rl mo9ó1~k1m 1ng1ała ponadto w n.1.1ępuwyd1 .pekcak adr ..S1111err: Człow i t•k.i Wie •J1orki !Guurun ·n1slin1. 
K 11irr.1 Art111d U1 · (Dock 03i\yl. Okrulnr i czulr rClłOR (.Jthy), S11uka dl.J dz1 ck,1 (ram l ~as1edztwJ) lJqrJ ła tik z~ 1ertn.1 ąlow 

11ycl rol w 1eri.1lu tri wizyjnym pl f,mgo t An1oler11 w l005 r Jrst ldllle 1tk.1 Srebrneqo Kh1czyk,1 (200/) ZJ rnlę Roty w Elpw1 u 
I urn Frang1onc W wzonie 201l<l, 2010 r111mmy H ogi JdJc w 1pek1.1klMI Je1te my lll.łt mil IHegina IMlnu kl Ofdl Sc ro yf'. Oµo · 
w1esr w1q1lt jnJ (Ourh. ~~li.il 

allk 
\li 2006 roku ukun LVI PW~m1 1 .·1 lodil rwydziJ! ,1ktorsk1), wue,rne1 - hm>twow Slkul~ MuzyLm.1I1li1 •v.: WrodJw1u w klas1 
saksofonu lf.i ua11r >turt1ow prJtowar pod k1erunk1Pm w1h11ny1 h rP1v eru\"' Ido M.1cltul ku'Qtl. )Jn,1 Jt •f1ev, 1k1 go W.1ldP11t.11J la 
wodz1111k1eqo SpektJk dypłumowy pt. Paw mlOWt'I Doroty MJ~łaMklr'J w ktoryrn l.lgrdł Ewe, Sl~rn1łJw,1 Retro, ~'dlgorzat(• Mwrldl 
oraz do ktorer10 r1Jp11.1ł mt11ykę utr lYl11Jł 1 Jqrodę ze1pnłow 111a XXIV r estiwJłu S1kfll TNlra lny 11 w lodz1. l!r.il 1.ikzP util!Jł w '.I Oqolno 
pol1k1m feluw.ilu 511uk1 W1połut>1r l łn1t•11Hetacje-„ WJrro ctudac w1zc •e 11• nd ruku 7007 Igor Kow.ilrk pracował 1ak asy1t~m rezy;erJ 
w PW~llviT om Teatrze Nowym w I od1i, w ktorym z.ig r a ł m 1 ~dzy innymi r,1d1ego BJzrra Obroncę G1d1ego • .. ZabawJch na podworku 
l .MJtyJ .-1 reż A M M1ruew1kr~o OTJZ..P1 1111ętrnku z Pri1\«tam.1 W.11" Jw1k1~90 M.Bi~IQ u·1•11k11'qll w rez M. Kow~f\k1e911 W J~leme) 
Gorw z,11feb1ut ·1',,11 ro l ~ ldmła".'J.t ·1 l110P F1ed1v. wy\t 11111trz1 • 'ilJPkld~lu ~rroogr. Upow1•5c wł9 1 1ljn.1 Fred) 

Kazimierz Krzaczkowski 
"I 1974 Jkunczy ł wydz!ill tktor k1 Pa ·1 11 C\ r1 Wyżm J >lkoly f1ln11JWeJ TelPwi1vjnei 1 foJtrdł11ej w locfzi. ZJdebiurnwdł nu renie 
H WIZ• .iri.1 1974 rol.1 Boj,Jrd l ilew~k1cgu w ll lU(l' „ •• rnulka. corkJ r 11dt•1k1 Sr.in1,1.1w1 ląnJCt'go W1tk1n1 J n.1 d~1k.Kh Tr llrU IV .poi 

czrlllego 1 ·r Wrocl.i "iu W lat irh 1?74 19,5 01J1 1'18'' l'l<J4 zw1~uny był t lrJir m W1pok 11y111 1w Wwł.1w111, l.l!J1_h 
1975- 191/ z Teatrc 11m . W Bociu1łJw\k11•gow K„1i11u, ~ latdlh J0/9 19811 fodtrPnl Im Kl)d1,rnr1 v\ki~gu w Oµolu. w 1Jt3ch 
1119. l99R z Ce1111 urn Szruk1 przy T~.itr1e Dr,1111.ityanym w Le9ni\ y, z,1< w I 1 ,11 11 1'17 I 'IN I ą8 I 1'188 ow ud t 997 roku do 
r.hwlli obPCnPf z r allem 1m C K Nor •U.Id w H~n1e1Gar1e M,1 w sw11m durob u 1t- I ~ ról leJtralnyth. fi lmowyd11 telrw1zv1nych. 
rm dzy mnym1 (w lealr1e jrł~n ioqor1~1111i . Alh111 w Slubach panieosk1d1 . Smiqa lsk11•.1 ../Pm me 1Ort1on1·1, Dozywoou Fredry M.1Jnr 
Kobrzy1. ki 11 Iran . Atl.inlyku Gombmw1rz,1. K11Jdz Piotr w DZlddarh· ~tary Akto11 Gaf11~„ w.K.111r11e Arturd lh Brechta [li1kam 

w. Podrn1y 1>os ubneJ ~orokma, Czehutykin 1 rzer h 1111tw h Cted1uwd 

J ros law Góral 
Uko · aył wvdmł 1ftor k PW'T wt' l.VrodJwiu w 1'188 r lc>zae jako s lud~nt IV roku rozpotz~I prJtę w fo1trze 1lorw1d~ w Jelt•n1 1 L,ór il ' 

gtlLit• ldgl li miedzy in11yrn1 I'/ .Brl'<..!d i DoltOJl'W~kll'QO w rPZ Kr7Y' \11(,1 Rminza Jeąo p11•rw1zy akie> rr,Ky 'li JelPniej Gii11e I rwał do 
194() r Druqr, IQ lat.1 !9'Jj - 1907 71grdł wtedy k1ł~a lfldil·!I ych rnl Dnn.itd ~ KoncerLI~ sw1ętFgO Ow11!1u;zJ An111nio Bw·ro v.1 ll PJtl 
lhl~~tJkow.t w, Rrw1Z<•rl~ <iagnl.1 w rez Jur1ia Kr3sow1~.1l'(jtl, PompPJUSz.r w M1.1rce 1.i m1.11ke"Szek pira 1ez KrzylllofJ Panki wia.i. 
W 1QS9 r zagr Jl głown~ rolę w o\miuoclclnknwy1111P11.ihi pt BalladJ oj,mu11ku u boku rnakun11 1r1101y11kiej ak tor ki . Lidii >rnk1zyny 
(ri>1 Heuryk Bi ·Iski), za f. torą otrzymał n.1yrc rl TowJrzystwa Milo ni..ri \' liemi L11bimk1ei. Wyst~powal tez 1·1s11Jf,1ch t1•Jpw11y111ytli 
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Rekwizytor - Łukasz Dudek 

Brygadzista sceny - Aleksa nder Datkun 

Maszyn · ci sceny - Grzegorz Bednarowski, M i cha ł Dudek, Tomasz Halkiewicz 
El ktrycy - Łukasz Izdebski, M i chał Janus kiewicz 

Akustycy - Jaro s ław Kyrcz, Konrad obieszczuk 
Garderobian - Renata Hanusz, Jadwiga Ko towska 

P~ cownia fryzjerska/perukarska M łg or zara Spanier 
racownia plas tyczna - Ewa Cho rążyczewska. W ldemar Soboń 

Pracownia stolarska - Daniel Dat un, Waldemar Kotowski , Adam Klin 

Pracownia rawie ka/magazyn kost iumów - E l żbieta Wójci k 

Zaopatrze nie/ kierowca Rysza rd Lipi ilk 

Bileter - Miro ław Fa ryniarz 

Obsługa wid wni Małgorza ta E l ż bi ta rzech, Mariola Hałas 

Sza tnia - Maria Kar pi ń s k a, Grażyna Mrugc1s1e wicz 

----· 
Dział Marketingu/organizacj a widowni: Anna Gica ł a, Jowi ta Bednarek. 

Koordynatorka pracy ar tystycznej/kasjerka biletowa: Bernadetta Topolewska. 
Kasa biletowa czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00-16.00 

oraz na godzinę przed spektaklem 
Tn formacje o bieżącym repertuarze teatru : www.teat rnorwida.pl 

Opracowanie i redakcja programu - Urszula Liksztet 

Rysunek na okladce - A netta Piekarska -Man 
Fotografie - Janusz Jaremen 

Projekt i druk - Jaremen Press 
www.jaremen.pl 

Jeleni Piast 

Instytucja współfi nansowana 

z budżetu Miasta Jelenia Góra 




