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TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ: KARIERA NIKODEMA DYZMY, REŻYSERIA: PIOTR SIEKLUCKI 

Piotr Sieklucki, wcześniej na kieleckiej 
scenie wyreżyserował Pijanego na cmenta
rzu wg tekstów Marka Hłaski, Trans-Atlan
tyk Gombrowicza, Nocq na pewnym osiedlu 
Herherta Bergera. Aktor, reżyser, dyrektor 
Teatru Nowego w Krakowie. 

Wypijając pierwszy kieliszek czytej 
wódki bezrobotny Dyzma wkrada się w to
warzystwo politycznej elity; elity kierującej 
losem państwa polskiego w dobie ostrego 
kryzysu gospodarczego. 

Wychylając drugi kieliszek - nieokrzesany 
Dyzmna, ku zaskoczeniu samego siebie, 
nabiera manier i ogłady; manier rodem ze 
światka politycznych karowiczów. 

Nalewając samemu sobie trzecią kolejkę 
czystej, skromy Dyzma staje się liderem 
myśli politycznej ratującej kraj od krachu 
gospodarczego. 

Oszałamiająca prędkość kolejnych 
wypitych kieliszków sprawia, iż Dyzma staje 
na czele nowo powstałego banku; banku 
ratującego kraj z zapaści finansowej. 

Po wypiciu pierwszej butelki wódki 
trafia na pierwsze strony gazet, jako 
nowy przywódca i twórca pierwszej bez
kompromisowej reformy polityki rolnej. 

Opróżniając następne cztery butelki 
umyślnie rozprawia się ze swoimi czterema 
przeciwnikami stanowiącymi zagrożenie dla 
jego kariery. 

Nie minie sześć butelek i Dyzma zostaje 
Premierem. 

Powieść Dołęgi-Mostowicza to doskonały 
pamfet na władzę, ale też i doskonała 

instrukcja obsługi, jak wyjść z długich 

kolejek Urzędu Pracy i wdrapać się na 
szczyty władzy. 
Dołęga-Mostowicz obnaża wszystkie 
przywary naszej rodzimej elity politycznej. 
Bo we wszystkich po trochu drzemie piętno 
dyzmowego lepperyzmu. Bo czyż nie raz 
nasze słowa uderzają struną dyzmowego 
głosu? Bo czy nasi wtopieni, nagrani przez 
podsłuchy nie mają w swoich butach 
dyzmowej słomy? Nic się nie zmieniło: 

Miedzywojnie, powojnie, demokracja, Ili 
i ta przysłowiowa IV RP. Ale to milo mieć 
takie kolory naszej sceny politycznej. 
Bez nich było by zbyt nudno! 

Piotr Sieklucki, reżyser 

TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ (1898-1939) 
Autor wielu powieści, niezwykJe płodny, 

potrafił w jednym roku wydać kilka utworów, 
które balansowały na pograniczu prozy 
sensacyjnej, sentymentalnego romansu, kry
minalu. Po niesamowitym powodzeniu naj
bardziej chyba znanej powieści: „Kariera 
Nikodema Dyzmy", drukowanej najpierw 
w odcinkach prasowych (ABC 1931 nr 1-132; 
książkowe wydanie - 1932; dwa następne 
w tym samym roku), wznawianej w latach 
następnych (1933 , 35, 37) przetlumaczonej 
między innymi na języki: litewski, niemiecki, 
ormiański, rosyjski, węgierski; adaptacje 
filmowe i teatralne ... Po takim sukcesie pisarz 
zorientowal się szybko, że bezbłędnie trafił 

w gusta mieszczańskie i pozostał na stale 
przy tej konwencji. Zaklasyfikowano go do 
kategorii autorów beletrystyki popularnej, 
przystosowanej do niezbyt wygórowanych 
upodobań przeciętnego konsumenta książek . 
Trudno byloby szukać jakichś wysokich 
walorów literackich jego prozy, operowa! 
schematami, umiejętnie splatał różne wątki, nic 
dbając o psychologię tworzyl jednak bohate
rów dynamicznych, twardych, prymitywnych. 

W osobie Nikodema Dyzmy stworzył 

uniwersalny typ człowieka bez skrupulów, który 
wyszedł poza swoją epokę, jest ciqgle żywotny, 
co potwierdzają liczne wydania tej powieści, 
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adaptacje filmowe i teatralne oraz szukanie 
rzeczywistych odniesień w świecie polityki. 
Jest to typ komiczny, groteskowy, wzbudzający 
jednocześnie sprzeczne emocje: odrazy 
i sympatii. Ten ponadczasowy uniwersalizm 
zbliża go do takich postaci jak molierowski 
świętoszek i skąpiec. 

Publiczność przyjęła książkę z entuzjazmem, 
bo znalazła w niej aluzje do ówczesnego świata 
polityki. Zagrał tutaj stereotyp, który do dziś 
jest obecny w naszym życiu, a przybral formę 
prostą: «ale mu przyłożył». Odpowiednika 
postaci głównego bohatera szukano 
wśród działaczy zarówno rządzących jak 
i opozycji; sugerowano, że jest to «powieść 
z kluczem», więc zabawa polegała na szukaniu 
Dyzmów w clicie politycznej. Ale poważni 

krytycy starali się znaleźć jakieś odniesienia 
historyczne i historycznoliterackie, więc pod
noszono powieść Mostowicza do rangi 
Podfilipskiego Weyssenhoffa, w portrecie 
dopatrywano się typu, osobowości i wielkiej 
metafory. 

Krytycy jednak nie zwrócili uwagi na bardzo 
istotny element w karierze chama i prostaka. 
mianowicie na protektorów, którzy skorzystali 
z okazji i dopuścili go do swego grona; ktoś go 
zaakceptowal, wybral, uhonorował urzędami, 
godnościami . Rodzi sit; podejrzenie, że os-

karżenic pada pod adresem elity, owych 
protektorów. 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz jest także 

autorem takich powieści jak „Prokurator 
Alicja Horn" (1933, 39), „Znachora" 
(1937, dwa wydania 1938), i „Profesora 
Wtlczura" (trzy wydania 1939), także 

„Pamiętnika pani Hanki" ( 1939). Poza 
powieściami pisal scenariusze filmowe dla 
polskich wytwórni. W 1939 roku napisał 
dwa scenariusze dla amerykańskiej wytwórni 
Warner Bross. Był to w dwudziestoleciu 
międzywojennym jeden z najbogatszych pi
sarzy w Polsce. 

We wrześniu 1939 roku brał czynny udział 
w walkach w stopniu kaprala podchorążego 
kawalerii. Wraz z dowodzonym przez siebie 
oddzialcm dotarł do Kut nad granicą węgierską, 
gdzie zorganizowal obronę mostu granicznego 
nad Czeremoszem. Zginął 20 września 
1939 roku w Kutach podczas wkraczania 
do miasteczka oddzialów radzieckich 
i tam został pochowany na miejscO"wym 
cmentarzu. \VI listopadzie 1978 roku 
do Warszawy sprowadzono prochy i po
chowano w katakumbach na Cmentarzu 
Powązkowskim. 

Prof. Stanisław Żak 
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30 lat ze sceną 
PIOTR SZCZERSKI, dyrektor kieleckiej 
sceny od 18. lat, reżyser, obchodzi 
jubileusz 30.lecia pracy artystycznej; to 
raczej umowna data, bo pierwszy jego 
spektakl powstał 35 lat temu. Urodził się 
w krakowskiej rodzinie aktorskiej, więc 
wydawać by się mogło, że nie ma innej 
drogi, tylko teatr. 

- Czy moje przypuszczenia są praw
dziwe? 
Choć nie pozbawione sensu - raczej 
prawdziwe nie są. Mam wadę dykcji i już 
to wykluczało mnie z zawodu, jaki uprawiali 
rodzice; ale właściwie nawet nie brałem pod 
uwagę, że mogę się w jakikolwiek sposób 
związać ze sceną. Nigdy nie miałem takich 
marzeń, to mi w ogóle nie przychodziło do 
głowy. W szkole byłem sportowcem, co 
sprawiało mi wiele frajdy i raczej ze sportem 
wiązałem swoją przyszłość. Nie brałem 

udziału w akademiach, ani nie chodziłem na 
zajęcia kółka teatralnego. Chciałem zdawać 
na AWF, ale w końcu zdecydowałem się 

na studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim - co jednak wskazywało na to, 
iż mam duszę humanisty. „ 

- To co takiego się wydarzyło, co 
spowodowało, że jednak teatr stal się 
ważny w Twoim życiu? 
Studencki teatr w latach 70. ubiegłego 

stulecia, a więc wtedy, kiedy studiowałem, 
to było dość niesamowite zjawisko w ów
czesnej kulturze (nie w tej oficjalnej do 
końca, rzecz jasna), to było znakomite 
miejsce na wyrażanie uczuć, emocji, 
lęków, marzeń, przeżyć... Antidotum na 
komunę, płaszczyzna szczególnej kreacji . 
Tak to odbierałem, tak to rozumiałem. 

I pomyślałem wówczas, że to dobry sposób 
na wyrażenie własnego buntu, niezgody 
na świat, własnych emocji, niepokojów. 
Napisałem sztukę .z butami do nieba'', 
był rok 1975. A ponieważ w moją oso
bowość wpisane są cechy przywódcze 
- stworzyłem własną grupę, która potem 
stała się, znaczącym w nurcie teatru 
studenckiego, Teatrem 38. Gdybym miał 

wskazać moment decydujący o moim życiu, 
o zawodowym wyborze - to myślę, że nie 
było takiego momentu. Chociaż... może 

lektura Becketta? Może? .„ Coś się jednak 
wydarzyło: pewnego dnia zobaczyłem w 
studenckim teatrze bardzo zły spektakl 
i pomyślałem, że mogę zrobić lepszy, że 

chcę to zrobić. Po prostu. Tak się to zaczęło: 
obudziło się coś, co zapewne we mnie 
drzemało . Dar od losu, może geny? Kto 
to wie? Albo to masz, albo nie: tego cię w 

żadnych szkołach nie nauczą, bo wcześniej 
czy póżniej okaże się, co jest prawdą, a co 
zwyczajną „ściemą" - jak to dziś mawiają 

trochę młodsi ode mnie. 
Więc w moim przypadku wszystko układało 
się dość harmonijnie można powiedzieć. 

- Przyszedl rok 1992, Kraków zamie
niłeś na Kielce, teatr studencki na 
profesjonalną scenę ... 
Powiedziałbym raczej tak: przyszedł rok 
1992, dostałem możliwość kierowania 
sceną zawodowego teatru w Kielcach. 
W znaczeniu słów „profesjonalny" i „zawo
dowy" jest niuans: nigdy nie powiem, że 

studencki Teatr 38 był nieprofesjonalny: to 
nie były amatorskie spektakle. Uważam, 

że dziś również obroniłyby się. O to jestem 
spokojny. Scena zawodowa to inne warunki 
pracy, lepsze, w znaczeniu: większy teatr, 
większy zespól, większe finanse - czyli 
większe możliwości. Aż tyle, i tylko tyle ... 
W Teatrze 38 zrobiłem kilka scen Becketta, 
tutaj kilkanaście, symultanicznie. Ale i wtedy 
i teraz robię Becketta, nadając mu za każdym 
razem osobisty rys. Beckett oczywiście jest 
przykładem - tak jest z każdym spektaklem, 
który reżyseruję. W teatrze studenckim 
działałem 18 lat. Dojrzewałem do sceny 
zawodowej - to jakby proces naturalny. 

- Zatem w 1992 rozpoczynasz następny 
okres swego życia ... 
... który trwa już 18 lat. 

- Można powiedzieć: osiągasz dojrza
łość. 

Można, jeśli się uprzemy. Bo, faktycznie, 
kieruję sceną zawodowego teatru. Po dro
dze jednak studiowałem reżyserię w Kra
kowie i w Warszawie, gdzie ją szczęśliwie 
ukończyłem. Reżyserowałem w wielu tea-

trach zawodowych, między innymi w kra
kowskim Starym ... ale ... 

Ale? .•. 
Myślę, że najistotniejsze swoje rzeczy 
zrobiłem w studenckim teatrze. Bo, w moim 
głębokim przekonaniu, istotny jest sposób 
działania, praca z aktorami, myślenie 

o materii spektaklu w najdrobniejszych 
szczegółach. To, co robię na scenie 
Żeromskiego jest kontynuacją, ciągiem 
dalszym z Teatru 38. Moje myślenie 

o spektaklu nie zmienia się: żyję nim od 
początku do końca, żyję dla niego, wchodzę 
w to całkowicie, bez kompromisów; tak jak 
to było 30 lat temu i jeszcze wcześniej. 

Idea jest ciągle ta sama, tylko sam spektakl 
jest odpowiedzią na czas - i on, ten czas, 
to właściwie jedyna zmienna. Wtedy robiłem 
najważniejsze swoje spektakle, od Becketta 
po Schaeffera. Czy dziś bym je zmienił? 

Raczej nie ... Na pewno nie. 

- Przewrotnie można sądzić, że nie 
rozwijasz się? 
Albo masz dar teatru i pasję tworzenia, albo 
nie. U mnie ta pasja nie mija, nie zmienia 
swojego natężenia od pierwszego spektaklu, 
od „z butami do nieba", własnego tekstu, 
którym rozpocząłem swoją teatralna wę

drówkę .... Tak jest przy każdym nowym 
spektaklu, emocje i ... 
Więc rzeczywiście, przewrotnie można są
dzić, że nie rozwijam się. 

- Czy myślisz, że zrobiłeś już swój 
najlepszy spektakl? 
W trakcie pracy, w trakcie każdej scenicznej 
realizacji myślę: tak, to będzie mój najlepszy 
spektakl. A potem znowu, i znowu„. 

- Dziękuję za rozmowę. 
Justyna Żukowska 
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Człowiek 

„No i nasz człowiek" - mówi o Dyzmie 
Pułkownik w trakcie nieformalnej narady 
u Ministra. Celność jego wypowiedzi może 
się równać tylko z precyzją celebracji, którą 
otacza każdy kolejny pochłaniany kieliszek 
wódki. Dla Pułkownika i jego przyjaciół

politykierów bycie „swoim" nie tylko wyklu
cza nie bycie „niczyim", ale przede wszyst
kim oznacza, że nie jest się „cudzym". Nie 
trzeba być bywalcem bankietów i mniej lub 
bardziej oficjalnych rautów, aby zrozumieć 
dramat samotnego człowieka rzuconego 
między szereg zastawionych stołów obfi
cie prześwięconych wódką, wokół których 
grasują białe kołnierzyki i towarzyszące 

im syntetyczne futra. Mówić czy milczeć? 
Patrzeć czy unikać spojrzenia? Nawiązywać 
kontakt czy zachowywać dystans? Język jakiś 
dziwny, frazy nazbyt kwieciste, powitalne 
muśnięcie dłoni bardziej niż powodować 

przyjemność prowokuje stan zakłopotania. 
Mówić po polsku czy w języku obcym? O 
sprawach bieżących czy uniwersalnych? 
O sztuce czy o polityce? To podstawowe 
pytania, które stawiają sobie bankietowi 
amatorzy. W rautowym świecie czujność 

to niezbędny suplement przedłużenia 

towarzyskiej egzystencji. Środa: otwar
cie nowej teatralnej sceny; czwartek: 
odsłonięcie nowego pomnika; piątek: 

prezentacja największego kartofla wydo
bytego z polskiej ziemi w trakcie kończących 
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się właśnie wykopków; sobota: uroczystości 
uświetniające kolejną rocznicę wielkiej wik
torii oręża polskiego nad tatarską hordą; 

niedziela: urodziny św. Jonasza, patrona 
bimbrowników; poniedziałek: wręczanie 

orderów dla zasłużonych w budowaniu 
przyjaźni polsko-gruzińskiej; wtorek: imien
iny premierowej. I chociaż twarze zawsze 
pojawiają się te same to wcale nie znaczy 
że muszą być one znajome, a tym bardziej 
zaznajomione. Raut rządzi się własnymi 

prawami podporządkowanymi przewrotnej 
etykiecie picia i wytwornego bycia. Ten, kto 
nie opanował jego zasad, nie przeprowadził 
bolesnego procesu ich inkorporacji, 
przestaje być „nasz" i staje się „cudzy". 
Cudzołoży, brata się z tamtymi zamiast z 
tymi. Nawet jeśli, jak mawiał swego czasu 
klasyk bon motów ten bal „jest nasz i wasz", 
to przecież nikt o zdrowych zmysłach w mie
jsce „i" nie postawiłby znaku równości. 

Dyzma, idealny protoplasta człowieka 

dyzmatycznego, jest klasycznym 
cudzołożnikiem, człowiekiem znikąd, który 
z gburowatego pożeracza darmowego 
jadła przekształca się w Casanovę banki
etów, o którego niepochlebnej przeszłości 

zaświadczyć z czasem może już tylko 
jego niezbyt szlachetna twarz w typie 
słowiańskim. Człowiek dyzmatyczny nie 
jest bohaterem jednego wieczoru, kolejną 

cyrkową babą-dziwo, która urozmaica raut 
znudzonej socjety. Staje się nasz, a raczej 
w naszość zostaje wtopiony. Rano nikt już 
nie pamięta, czy na ten przywilej zasłużył 
sobie zbesztaniem niezbyt popularnego 
polityka, czy szczególnymi osiągnięciami 

w dziedzinie spożywania ziemniaczanej 
wody. Wejść na bankiet może każdy, ale 
wyjść z bankietu o własnych siłach to już 
umiejętność zarezerwowana wyłacznie dla 
jednostek wybitnych. Typowa dla człowieka 
dyzmatycznego naszość formuje się zatem 
przede wszystkim w oparach spożytego 

alkoholu. Kiedy wszyscy już słaniają się 

na nogach najmądrzejszym jest ten, który 
w najmniejszym stopniu wyeksponował 

swoją głupotę. A że człowiek dyzmatyczny 
im więcej pije tym konsekwentniej milczy, 
szybko zyskuje miano subtelnego intele
ktualisty. Umysł człowieka dyzmatycznego 
jest jak stara, nieużywana studnia, z której 
daje się czasami zasłyszeć pojedyncze 
słowa wypowiedzianych nad nią opinii, 
pomysłów, deklaracji. Człowiek dyzmaty
czny gromadzi fragmenty tych zdań. Pod
daje je procesowi intelektualnej fermentacji 
i pozwala im zafunkcjonować publicznie, 
najczęsciej zresztą w niewłaściwych sytu
acjach. Człowiek dyzmatyczny nie musi się 
martwić o sens i znaczenie tego co mówi, 
bo przecież nadawaniem sensu zajmują się 
inni. Ci wszyscy, którzy człowieka dyzmaty
cznego wynieśli na szczyt muszą się troszczyć 
o jego byt, aby swoją spektakularną klęską 
nie obnażył ich słabości. Kartoflana twarz, 
kanciaste ruchy, niezdarne łapska i niez
grabne cielsko same się przecież nie 
obronią. 

Człowiek dyzmatyczny ogniskuje zatem 
w sobie te wszystkie cechy i zachowania, 
które chcą w nim widzieć inni. Prymitywność 
przekształca się w siłę, brak ogłady staje 
się bezkompromisowością, chamstwo zac
zyna nosić znamiona oryginalności, a niew
iedza - otwartości. Wyposażony w nową 
tożsamość człowiek dyzmatyczny rusza do 
ataku w celu zdobycia swojej wymarzonej, 
kartoflanej władzy. Czy to jednak człowiek 
dyzmatyczny tworzy kartoflisko czy kartof
lisko kreuje dyzmatycznego człowieka? 

Tomasz Kireńczuk, dramaturg 
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MIKOSA ELEMENTARZ TEATRALNY 

\V jak polityka 
Polityka i teatr? A fe! - powie niejeden dobrze poinformowany mitośnik teatru. - Owszem, za komuny. .. Ale teraz? W wolnym kraju? 
Polityka sama starczy za teatr, politycy zagrywają się do cna. Dajcie odpocząć, przynajmniej w teatrze! 
Na takie dictum można odpowiedzieć znanym wierszem Wisławy Szymborskiej: 

Jesteśmy dziećmi epoki, 
Epoka jest polityczna. 
Wszystkie twoje, nasze, wasze 
Dzienne spral'.'.)', nocne sprawy 

To są sprawy polityczne. 

Oczywiście ten okrojony cytat z Szymborskiej 
to żart i manipulacja, bo przecież wiersz 
kończy się ironicznym podważeniem wszyst
kiego, co zostało wypowiedziane w nim 
wcześniej, niemniej jednak szczelne izolo
wanie się od polityki, również w teatrze, 
trochę mi się kojarzy z postawą małego 
dziecka, które kiedy pragnie, by go nie 
widziano, zasłania dłońmi oczy. Bo jeżeli 

polityka, dodajmy - w marnym wykonaniu 
- tak ogarnia nasze życie, że aż mamy jej 
dość, to przecież obrażanie się na nią albo 
udawanie, że nas nic, a nic nie obchodzi, 
do niczego nie prowadzi. Przed złem, które 
nie jest wcale wrodzoną cechą polityki, 
a tylko jej gotowym na każde zawołanie, 

szemranym towarzyszem, możemy się bro
nić. Jedną z potężniejszych broni w tej 
walce może być teatr. 
Agitka, propaganda, może rzeczywiście 

nie zasługują na świątynię sztuki, ale 
już teatr który ocala, przeciwstawia się 

brutalności, przemocy, manipulacji, który 
obnaża mechanizmy rządzące działaniami 
zakłamanych polityków: czy też należy 

lekceważyć? 

Teatr polityczny tworzyli Sofokles i Szekspir, 
Kochanowski, Mickiewicz i Słowacki. Tymi 
samymi tekstami jednocześnie odnosili 
się do całkiem konkretnych wydarzeń 

historycznych, brali udział we współczesnej 
im walce politycznej, jak i przedstawiali 
ponadczasowe zjawiska. 
XX wieczny polski teatr polityczny żywił się 
całą polską i światową tradycją literacką, 
a polityczne i aluzyjne konteksty dodawał 
każdemu niemal tekstowi - w zgodzie z 
receptą zapisaną w cytowanym wierszu 
Szymborskiej. Wystarczyło powiedzieć ze 
sceny, że wieje mroźny wiatr ze wschodu, 
by publiczność zadrżała z emocji, jaka 
towarzyszy jedzeniu zakazanego owocu, 

starczyło w odpowiedni sposób wypowie
dzieć słowo "czerwony", by siedząca na 
nieoświetlonej widowni publiczność poczuła 
się jak gromada zebranych w dobrej sprawie 
spiskowców. Słynne warszawskie „Dziady" 
w reżyserii Kazimierza Dejmka dały sygnał 
do studenckiej rewolty 1968 roku i choć 
teraz historycy napomykają, że zryw był 

kontrolowany, to przecież spontanicznego, 
szczerego odruchu sprzeciwu młodych, 

odważnych ludzi, nikt i nic przekreślić dziś 
nie może. 
Czy taki teatr: zanurzony w aluzjach, w pow
szechnym, acz zakamuflowanym najczęściej 
sprzeciwie wobec wszechwładzy polityków 
i politruków jest współcześnie możliwy? 
Ani możliwy, ani potrzebny. Aluzji raczej nie 
musimy czynić, bo z drobnymi wyjątkami, 
można dziś w Rzeczypospolitej, przy odro
binie odwagi, mówić wprost. Również 

z tą wszechwładzą polityków i politruków 
nie należy przesadzać. Oni najczęściej są 

bardziej nadęci, nadmuchani pozorami 
ważności i znaczenia, niż rzeczywiście 

władni. Polityk, którego dziś pełno w me
diach, jutro spada w polityczny niebyt, 
inny - wydmuchany w powietrze jak bańka 
mydlana, za chwilę opada, bo znalazł sie 
jakiś inny obiekt chwilowego baraniego 
zachwytu otoczenia. 
O czymś takim jest Kariera Nikodema 
Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Po
wieść pomyślana jako doraźna zemsta 
autora, satyra na politycznych rozrabiaczy, 
od dziesiątków lat żyje własnym życiem. 

Ciekawe, jakich kontekstów nabierze w wy
borczym 2010 roku, zagrana na scenie 
kieleckiego teatru, zwrócona jak zwierciadło 
w stronę świata mniejszych i większych 

prowincjonalnych graczy, z których karier 
za parę lat będziemy się śmiali tak, jak 
z perypetii człowieka, który urósł do rangi 
symbolu niekompetencji, tupetu i kariery 
budowanej przez przypadek pożeniony z cie
lęcym otępieniem otoczenia. 

Marek Mikos, krytyk teatralny 
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Cł-łJ.\JV\ ;.\ SPRJ.\VY;.\ POtS~<;.\; 
czyli o polityce niezbyt politycznie„ „ „ 

Wiadomo, że najbardziej ludzi dzieli religia 
i polityka. Prawda to znana od wieków i nie 
zapowiada się, by wiele się w tym względzie 
kiedyś zmieniło. Arystoteles uważał, że poli
tyka - ściśle związana z etyką - powinna być 
troską o dobro wspólne, tak więc jedyną 

dziana jest metaforycznie i przedstawiana 
jako wojna, konflikt zbrojny - z podziałem 
na fronty, wodzów, walczących żołnierzy/ 

przeciwników/wrogów i typowe dla kampa
nii zbrojnej elementy (podchody, bitwy, ba
talie). Na czele każdego frontu wojennego 

"(1931): .. 
. . . Kariera Nikodema Dyzmy . al eh urzędników prowmCjOn~-

Kumck• l Dyzma_, " "ak to jest ciężko z tą b1urokraqą mtk y o to żeby mnie zrujnowac, 
- Więc widzi pan, widzi pan, ) . . rzepisami, usuwami, a wszys o p. ' dalibóg, jedyny ra
nych. Szykany i szykany. Zdasłaru~ ~ę ~nie robotnikom. Panie Dyzma, "'ko::~:n powtórzył Kunicki. 

b · chleb zatru ruooy W panu - z prze . . li . 
żeby ode rac w• . ) - zdziwił się Dyzma. - . wiedziałem sobie: 1eze teraz 

. d tonek - we mrue. · d Warszawy 1 po Mi 
runek, JC yny ~a . . . eżdżam w tej sprawie o . . eżeli teraz nie uzyskam w . -
- Widzi pan, JUZ czwarty raz W)1 b. ·e1a tego tumana Olszewskiego, 1. h - koniec! Likwiduję ·oat mego gnę ia ' I · panstw0wyc 
nie wysadzę z SI a tego ś ludzkich warunków na drzewo z . asow ·k celulozy, za bezcen sprze-
oistersrwie Rolnictwa 1t: rtaki fabrykę mebli, papterruę, fabr) ę nie Dyzma - dodał po pauzie 
wszystko\ Sprzedam , . y o'." ta łeb palnę albo co. - Pańskie zdrowH1e, pha he rm:eśmiał się Kunicki -

b' y ia wiem, w • c) _ e e, - . 
dam, a sa~. so_ i~, cz kiem. - Ale cóż ja panu mogę _porno . bina ... O, nie, proszę pana, P so-
i wypił swoj kie~szek, dus\e. T I.ko odrobina dobrej . woh, tylko odr~ te o ... no i koszty, ale przy takich 
szanowny pan zartu1e sob . y panu zajmuje i panskl cenny czas, g nie Powiem po prostu, gdy
bie doskonale zdaję sprawę, zeł tkro . Io i nagle zmieni I ton. - Szanowny pa . . s1· p tP sprawę załarwić, 

h I Przysuną zes "K · kil Postaram Cl Y Y • 

stosunkach, ho... o. . aki czarodziej i powiedział: uruc . . ów Państwowych wsadzić kogo_s, 
by tak stanął przede _mną l 1 . a jego miejsce do Dyrekcp Las dl . b. e co mi za to dasz? Otoz 
tego draba Olszews~ego d "'J ;;s:ram się o dobry kontynge~t drze_wah b:.;:~e ir:~ydzieści pięć tysiączków 
z kim 01ożna po ludz ~ ga a 'lb . "Panie czarodzieju, trzydzieści, mec_ . " 

. czas bez zająltrnerua odpar ym. . . , ki Po załatwteruu reszta. 
wow k haml Na koszta dz1es1ęc do rącz 'a 
gotóweczką! Jak Boga oc . 
http;//univ.gda.pV-literaVdyzma/0002.htrn 

motywacją polityka powinna być dążność 
do doskonalenia społecznego. Słownik 

języka polskiego pod redakcją Witolda 
Doroszewskiego (1958-1969) podaje, 
że polityka to „ogół spraw państwowych; 
działalności rządu, partii, organizacji itp. 
zmierzająca do osiągnięcia określonych 

celów, zrealizowania zamierzonych planów 
w dziedzinie społecznej, wojskowej, gos
podarczej i innych, mogąca dotyczyć spraw 
wewnętrznych państwa lub jego stosunków 
z innymi krajami, jak również wzajemnych 
stosunków klas społecznych". Pojawiające 
się w polskich słownikach definicje poli
tyka, który uważany był dawniej za męża 
stanu, poświadczają deprecjonowanie się 
(degradację) znaczenia tego słowa: poli
tyk stał tym, 'kto uprawia politykę, także 

zawodowo, bierze czynny udział w pracy 
politycznej', przy czym coraz częściej przyp
isuje mu się cechy negatywne, takie jak 
przebiegłość, spryt, nieuczciwość, cwania
ctwo (por. np. Słownik współczesnego 

języka polskiego - 1998). 
W polszczyżnie (czego dowodzą przede 
wszystkim teksty prasowe - zwłaszcza 

w okresie przedwyborczym) polityka wi-
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(a więc na polu politycznej bitwy) znajduje 
się zawsze osoba dowodząca - wódz, przy
wódca/naczelny strateg. Sam zaś polityk 
w czasie kampanii wyborczej przeradza się 
w bezwzględnego wojownika/żołnierza, dla 
którego walka (zwłaszcza podjazdowa) staje 
się podstawowym elementem politycznej 
strategii. Polityka widziana jest także na 
podobieństwo sportu (zwłaszcza boksu: por. 
np. znokautowanie przeciwnika i stosow
anie/wymierzanie mocnych ciosów poniżej 

pasa, powalenie przeciwnika na deski, 
a także piłki nożnej: dryblowanie po polity
cznym boisku). Polityka funkcjonuje również 
jako gra innego typu - przede wszystkim gra 
hazardowa (polityczna ruletka, gra w karty: 
polityczne rozdanie itp.). Inne skojarzenia 
aktywizują się, gdy polityka opisywana jest 
jako teatr - z polityczną sceną i aktorami 
(pierwszo- i drugoplanowymi), biorącymi 

udział w różnego rodzaju spektaklach/wid
owiskach. Gra aktorów odbywa się zazwyc
zaj według określonego scenariusza nie 
tylko w przestrzeni scenicznej, ale także 

(a może przede wszystkim) w przestrzeni 
zakulisowej. Ostatnie lata (i „osiągnięcia 

medialne" niektórych wybrańców nar
odu) przyniosły nieco inne asocjacje i po
strzeganie polityki jako cyrku (por. cyrk 
na Wiejskiej) lub reality show (czemu 
sprzyja praca różnorodnych komisji sej
mowych i bezpośrednie relacje telewizyjne 
z posiedzeń Sejmu). 
Czy to polityka sprawia, że powieść Tadeu
sza Dołęgi-Mostowicza „Kariera Nikodema 
Dyzmy" (1931) jest utworem nieustająco 

popularnym i zadziwiająco aktualnym? 

TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ: KARIERA NIKODEMA DYZMY, REŻYSERIA: PIOTR SIEKLUCKI 

Trzeba przyznać, że utwór ten karykatural
nie oddaje prawdę o polskich obyczajach, 
a zwłaszcza o polskim życiu politycznym, 
które od wielu laVwieków pokazuje, że 

bezpardonowa walka o stołki, intryganc
two, zawiść, małość, załatwianie vvłasnych 
spraw (nie tylko partyjnych) itd., często 

przesłaniają zdrowy rozsądek, a nawet 
społeczny instynkt samozachowawczy. 
Dołęga-Mostowicz prowadzi specyficzną grę 
z czytelnikiem (n~ Gogolową nutę: „z cze
go się śmiejecie? Z siebie samych się 

śmiejecie!"), odpowiednio modelując akcję, 
wprowadzając do swojej powieści ele
menty romansu, sensacji, tajemnicy, życia 
wyższych sfer. „Kariera Nikodema Dyzmy" 
to utwór, któremu zawdzięczamy stworzenie 
określonego rodzaju bohatera - Dyzma to nie 
tylko jednostka (por. także znaczenie imie
nia Nikodem - grec. "ten, który zwycięża 
dla ludu"), Dyzma to przede wszystkim TYP, · 
czyli cham (frajer, głąb, prostak, głupek, 

gbur, prymityw, warchoł lub burak) w poli
tyce, specyficzna transformacja bajkowego 
schematu „z chłopa król", ktoś, kto dzięki 
sprzyjającemu zbiegowi okoliczności, 

a nie dzięki pracy i zdolnościom, zdobywa 
pieniądze, vvładzę, sławę, uznanie {por. 
przymiotnik dyzmowaty: dyzmowata partia, 
dyzmowaty czas, dyzmowaty polityk). 
Cham zrobił karierę nie tylko w polityce, 

ale i w polszczyżnie. Cham - 'człowiek ordy
narny, grubiański, niegrzeczny, grubiański' 

- to zapelatywizowane starotestamentowe 
imię vvtasne Cham. Nosił je jeden z sy-

nów Noego, który niegodnie zachował się 
w stosunku do vvtasnego ojca (wyśmiewał 
go, gdy Noe - odurzony winem - zasnął 

nagi), za co został przeklęty (wraz z całym 
swoim potomstwem). Jak pisze Krystyna 
Długosz-Kurczabowa w swoim „Wielkim 
słowniku etymologicznym języka pol
skiego", w języku polskim cham pojawił 

się w XVI w. w znaczeniu 'chłop, wieśniak'. 
Język polski odnotowuje sporo wyrazów po
chodnych od cham: chamidło, chamisko, 
chamulec, chamuś, chamieć, schamieć 

'stawać się chamem', rozchamić się 'nabrać 
cech chamstwa', 'stać się człowiekiem or
dynarnym, prostakiem", odchamić się, 

odchamiać się 'ukulturalnić się', chamski 
'vvłaściwy chamowi, niekulturalny', liczba 
derywatów zdaje się podkreślać znaczącą 

rolę, jaką cham odegrał w polskim życiu 

zbiorowym. 
Typ Dyzmy - tak znakomicie opisany w po
wieści Dołegi-Mostowicza - znacząco wpły

wa na powstanie polskiego paradoksu, 
który polega na tym, że wszyscy chcemy żyć 
w normalnie zarządzanym państwie, z jas
nymi przepisami, jednoznacznym prawem, 
instytucjami w pełni chroniącymi obywate
la. Kiedy zaś możemy o tym decydować„. 
przyczyniamy się do powielania schematu 
znanego z „Kariery Nikodema Dyzmy". 
I powtarzamy nieustannie ten sam mecha
nizm. Mimo doświadczenia. Często boles
nego. 

Marzena Marczewska 
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Filmowe lenia Dyzmy 

I 
I • 

, . 

, . 
Nikoś, Nikodem, Ty i Ja 

Adolf Dymsza, Roman Wilhelmi, Cezary 
Pazura - filmowa kariera, jaką zrobił 

tytułowy bohater powieści Dołęgi -
Mostowicza budzi respekt. Co pociągało 
wybitnych polskich aktorów do zmierzeni 
się z rolą Nikodema vel Niko · 
człowieka który nie potrafił pr 

po szczeblach kariery 1ę tak 
bko i tak wysoko, że ymbolem 

fl\Petencji, k · dzisiejszych 
n nie przeszkadza, 

ale przy szczęścia pomaga 
w dotarci ajwyższych celów? 
Pierws ył Adolf Dymsza, legendarny 
pan Dodek, jedna z ikon kina li 
Rzeczypospolitej. Film, w którym 
zagrał, nosił tytuł Nikodem Dyzma, 
a wyreżyserował go w 1956 roku Jan 
Rybkowski. Ta ekranizacja spotkała się 

ze znakomitym przyjęciem u publiczności . 

Pewnie dlatego, że obraz Rybkowskiego 
był nostalgicznym wspomnieniem mi-
nionych bezpowrotnie czasów, choć 

niestety potężny ładunek satyry na 
ludzką głupotę ginął tu w rodzajowości, 
prezentacji pięknych kreacji i dowcipie 
z przeciętnego przedwojennego kabaretu 
rodem. Oglądając wiosną 201 O roku 
Adolfa Dymszę w roli Nikodema 
Dyzmy, piszący te słowa widzi już tylko 
dostojny pomnik dawnego aktorstwa, 
przechadzający się ze smutkiem i re-
zygnacją po egzotycznej scenerii 
dawnej Warszawy. Elegancja pana 
Dodka, z dużym dystansem grającego przypadków i sporej potencji seksualnej, 
przedwojennego .prymitywa", nijak w błyskawicznym tempie porusza się po 
się ma do dzisiejszego wyobraże- szczeblach kariery oraz zdobywa kolejne, 
nia pozbawionych wszelkich manier trzeba przyznać, że bardzo atrakcyjne, 
celebrytów Ili Rzeczypospolitej, a ogłada nimfomanki. Film Jacka Bromskiego, 
przedwojennego lumpenproletariusza, w którym tytułową rolę gra Cezary Pazura, 
który wcześniej był urzędnikiem pocz- momentami (szczególnie wtedy, gdy na 
towym, jest wobec kultury niektórych ekranie pojawia się grający chama nad 
dzisiejszych dygnitarzy czymś jak Oksford chamy Kilińskiego, Andrzej Grabowski) 

1 względem podrzędniejszej zawodówki. rozśmiesza, przede wszystki jednak 
Być może bojąc się takiego muzeum, rozgrzesza widza. Większośc polityków 
a może pragnąc w najprostszy sposób może z czystym sumieniem powiedzieć: 

sięgnąć po .swoje" u publiczności, -Aż taki, jak ta szklana menażeria, to ja 
autorzy najnowszej ekranizacji powieści nie jestem - a widzowie mogą nawzajem 
- Kariery Nikosia Dyzmy (2002 r.), poklepać się po plecach i powiedzieć: -
poszli w ostrą komedię obyczajową, Co złego, to nie my .. . I sprawa załatwiona. 

'=~~~P;,==~~=;f::l~i ~ła~ó~w"k;a'rz'e~~A~o~n:aa nie jest załatwiona. Bo, jak śpiewa r zej od całego filmu piosence 
płatny mówca pogrzebowy, który 

dzięki głupocie ludzkiej, 

8 5ud.1Tratnlu uli, uj llM 

iewicz: Czy ktoś się przyzna, 
st Dyzma? 

Jest jednak jeszcze jedna filmowa Kariera 
Nikodema Dyzmy, wyreżys~owana 

w 1980 roku jako telewizyjny seria 
przez twórcę pierwszego filrru. Jan 
Rybkowskiego wraz z Markiem Now i 
W tym filmie w tytułową pos , wcieli 
niezapomniany Roman Wilhelmi. 
powściągliwa, mądra gra spr;awia, że 
sposób dystansować się wobec bo ra . ~ , 
Nie potrzeba było nawet , zmie 
przedwojennych realiów, by napi 
pół wieku wcześniej teksty D 
Mostowicza zabrzmiały jak oska 
wobec nas wszystkich, którzy p 
własną opieszałość hodujemy 
siebie i w sobie Dyzmów. Tu dosk 
pasują niepokojące słowa wsp~n 
przed chwilą piosenki Sienkiew\ba 
taki jest czas ... ile D -W'7łas? 
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„Romeo i Julia" - premiera styczeń 201 O 
William Szekspir „Romeo i Julia" przekład Jerzy Sito, reżyseria Julia Wernio, scenografia Elżbieta Wernio, 
opracowanie muzyczne Marzena Ciuła-Szczerska, ruch sceniczny Elżbieta Szlufik-Pańtak. 

WYSTĘPUJĄ: ESKALIS - Andrzej Cempura, PARYS - Adam Molak, MONTEKI - Edward Janaszek, KAPULETI - Janusz Głogowski, 
ROMEO - Maciej Pesta, MERKUCJO - Wojciech Niemczyk, BENWOLJO - Michał Węgrzyński, TYBALT - Łuksz Pruchniewicz, 
OJCIEC LAURENTY - Paweł Sanakiewicz, BALTAZAR - Marcin Brykczyński, GRZEGORZ - Artur Słaboń , APTEKARZ - Ewa Józefczyk, 
PANI MONTEKI - Teresa BieUńska , PANI KAPULETI - Joanna Kasperek-Artman, JULIA - Dagna Dywicka/Zuzanna, Wierzbińska, 
NIANIA - Ewelina Gronowska-Ośka. 

(fragmenty recenzji) 

Julia Wemio przede wszystkim umiejętnie łączy szekspirowski tekst w 
przekładzie Jerzego Sity ze współczesnością. Zresztą i sam _sito chętnie 
unowocześnia XVI-wieczny język. Reżyserka gra współczesnymi kost1umam1 
i strojami z epoki. Podczas bitwy bohaterowie .. chętnie sięgają po zestaw 
doskonale znany dzisiejszym chuliganom - kije bejsbolowe, łańcuchy i 

kastety. Posługują się też współczesną, mieszan~ techniką walki - M1xted 
Martial Arts, opartą na boksie i brazylijskim JIU-Jitsu . . Po czym. w barwnej 
i plastycznej scenie balu u Kapuletich przywdz1ewaią maski I stroie z 
epoki. Współczesna jest dość oszczędna scenografia - podwórko otoczone 

budynkami i dobrze wpisująca się w całość muzyka dobrana przez Marzenę 
Ciułę-Szczerską. Silą spektaklu, jest choreografia i ruch sceniczny 

Elżbietę Szlufik-Pańtak z Kieleckiego Teatru Tańca . Kazdy 
opracowany przez 
gest na scenie jest precyzyjny i wystudiowany. 

Julia Wernio ma też na swój spektakl pomysł. Tu ważna jest nie tylko 
młodzieńcza , szalona i tragiczna miłość, ale też nienawiść, która tę miłość 
zaprzepaściła. Nienawiść, która każe dwóm rodzinom chwytać za noze na 
sam dżwięk nazwiska wroga. Reżyserka miała wreszcie odwagę sięgnąć po 

tekst, którego pointę każdy widz zna od początku .. Choć h1st_ona ko.chanków 
z Werony doczekała się setek inscenizacji i wielu interpretaci1 Wern10 tez ma 

coś do zaproponowania ( ... ) . 

Romeo i Julia" w reżyserii Julii Wernio ma duże szanse przyciągnąć do 
~eatru młodych widzów, bo rzecz jest wybitnie pod młodych skroiona. Ale co 
ważniejsze ofiarować im coś więcej niż tylko szybki przegląd szkolne) lektury. 

Monika Romanowska, Gazeta Wyborcza - Kielce, 25-01-2010 

.... 
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Miłość jest. bezbronna, kochankowie są bezbronni, owładnięci 
uczuciem nie liczą się ze światem wokół, najczęściej wrogim 
bezdusznym. Jest ten dramat ponadczasowy, czyli równie aktualn; 
dz1s1aJ, choć zmieniły . się społeczne relacje i kostiumy. Pozostały 
mechaniz.my m1ł.ośc1 i rnenawiści i na nich swoją interpretację dramatu 
oparta r:zyser k1eleck1ego przedstawienia - Julia Wernio. ( ... ) Niemal 
trzygodzinny spektakl tchnie dynamizmem, odczytuję w tym znak 
naszeJ współczesności, ale czy tylko naszej? Scenografia Elżbiety 
Wern10 wyraźnie umieszcza dzianie się akcji w czasie nieokreślonym 
uniwersalnym właśnie. Kostiumy nie są ani współczesne ani z epoki' 
salon Kapuletich zbudowany został z kilku różnych krzeseł' . . '. 

ś ł 1 zyrandoli 
za s awny balkon w Weronie to najprostsze drewniane rusztowanie 
Dynamikę współczesności w spektaklu podkreśla d sk ł . 
opracowan· 0 ona e 
f . ie muzyczne Marzeny Ciuły-Szczerskiej, która z różnych 
ragmentow gotowych kompozycji i muzycznego tła stworzyła niejako 
filmową ścieżkę dżwiękową do teatralnego przedstawienia. Wszystko 
to s.praw1a. wrazenie swoistego odrealnienia tragicznej akcji ale czyż 
nie Jest to Jak naJbardziej zgodne z duchem Szekspira . Pra~wa jest 
tylko miłość, a przec1ez ona jest szalona; nieprawdziw" zły agr 
bezwzględ · ś . ..„ , esywny, 

ny Jest wiat wokół niej, świat uważany przez większość z nas 
za .normalny. W tym _tkwi geniusz Szekspira, świetnie odczytany przez 
Julię Wem10. K1eleck1e przedstawienie ''Romea i Julii" trzeba konieczni 
obejrzeć. e 

Ryszard Koziej, Polskie Radio Kielce 
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„Samotność pól bawełnianych" francuskiego dramatopisarza Bernarda M. Koltesa w reżyserii Radosława Rychcika stała się 
wielkim sukcesem kieleckiej sceny teatralnej, zostałil doceniona przez krytyków i publiczność. Produkcja kieleckiego teatru 
wzięła udział w kilku festiwalach. Na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym BOSKA KOMEDIA w Krakowie 
została okrzyknięta hitem, a podczas przedstawień sala Teatru Bagatela na Sarego pękała w szwach. W wałbrzyskich 
Fanaberiach zdobyła nagrodę publiczności. W Katowicach na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje 
przedstawienie zdobyło uznanie Krystyny Meissner (twórczyni i organizatorka Międzynarodowych festiwali KONTAKT w Toruniu 
i DIALOG we Wrocławiu), która oficjalnie przyznała, że najchętniej nagrodziła by właśnie spektakl Rychcika. Niestety, w Ka
towicach „Samotność pól bawełnianych" była prezentowana poza konkursem. 

Kielecki zespół został zaproszony do 

Szczecina na festiwal KONTRAPUNKT XLV 

Przegląd Teatrów Małych Form (to jeden 

z najstarszych festiwali teatralnych w Pol

sce.) Wystąpił tam między innymi obok 

zespołów z Rzymu, Wiednia , Berlina i Ham

burga. W maju „Samotność pól baweł

nianych" będzie prezentowana w Toruniu 

na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym 

KONTAKT, a później na koszalińskich 

Konfrontacjach Młodych m-teatr 2010. 
Do teatru ciągle napływają nowe za

proszenia. W planach jest wyjazd na Polsko

Niemiecki Festiwal Teatralny UNITHEA 

odbywający się w dwóch miastach gra

nicznych: Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. 

Zainteresowanie spektaklem zgłosili również 

organizatorzy międzynarodowego festiwalu 

teatralnego DIVADELNA - NITRA ze Słowacji 

i Instytut Sztuki Współczesnej (PICA) 

w Portland (USA), który zaprasza kielecki 

teatr do wzięcia udziału w Time-Based Art 

Festival (TBA), w którym biorą udział artyści 

z całego świata. Prowadzone są również 

rozmowy dotyczące przyszłorocznego wy

jazd u zespołu do Vancouver na PuSh 

International Performing Arts Festiwal. 

Teksty Bernarda M. Koltesa wpisują się 

w nurt postmodernistyczny, to autor ce

niony przez teatrologów, choć, niestety, 

rzadko wystawiany. Radosław Rychcik 

podjął się wystawienia tego trudnego 

tekstu na deskach kieleckiej malej sceny, 

i zadaniu temu znakomicie podołał. 

Sytuacja dealu, która jest osią spektaklu, 

zazwyczaj sprowadza się do prostej wymiany 

zdań. Tu zostaje rozbudowana, spiętrzona 

do granic swej pojemności. Jak pisze 

Patrice Pavis („Didaskalia" 2004 61/62) 
„Samotność pól bawełnianych" . „ nie 

przypomina linearnie rozwijającej się intrygi 

złożonej z rozgrywających się przed oczami 

widza wydarzeń. Składa się raczej z kolejno 

występujących po sobie argumentów i kontr

argumentów. 

Radosław Rychcik wybrnął z takiej kon

strukcji dramatu po mistrzowsku, propo

nując nam spektakl w konwencji teatru 

postdramtycznego. Niemiecki teatrolog 

Hans-Thies Lehmann, autor książki pod 

tytułem „Teatr postdramtyczny" podkreśla, 

że w tego typu teatrze tekst nie jest 

dominujący, służy raczej jako materiał 

scenicznej kompozycji, jest traktowany 

na równi z gestem, muzyką, obrazem -

i tak właśnie traktuje go Rychcik. W jego 

inscenizacji „Samotności pól bawełnianych" 

słowa wypowiadane przez aktorów spla

tają się z transowym, alternatywnym 

brzmieniem zespołu Natura! Born Chillers. 

Odurzająca muzyka, która porywa nas, 

uwodzi, to odwracając uwagę od sensu 

wypowiadanych stów, to znów podkreślając 

odpowiednie frazy. Jakby ilustrując zdanie 

wyświetlane w czasie podsumowującej 

spektakl projekcji Marty Stoces „words are 

useless"(słowa są bez znaczenia). Spektakl 

Rychcika to dopracowana koncepcja, w któ

rej każdy gest, dźwięk i obraz ma swoje 

uzasadnione miejsce i znaczenie. Na uwagę 

zasługuje również wspaniała gra aktorska, 

solidny warsztat, który prezentują na scenie 

Wojciech Niemczyk i Tomasz Nosinski . 

Inscenizacja Rychcika jest swoistą diagnozą 

współczesności, jak pisze Beata Frysztacka 

w publikacji wydanej na okoliczność 

festiwalu BOSKA KOMEDIA: Choć bar

dzo nie chcemy się do tego przyznać, 

zaspokajanie pragnień jest naszą nową 

religią, czymś, co spędza sen z powiek, 

przyprawia o frustrację i ostatecznie śmierć. 

Dlaczego pozostajemy nienasyceni? Egzy

stencjalny, metafizyczny głód czy zwy

czajna nieumiejętność wchodzenia w rela

cje z drugim człowiekiem? 

Spektakl Radosława Rychcika zdobył 

rozgłos na całym świecie i nic dziwnego, 

gdyż jest to teatr w najlepszym gatunku. 

Jednym słowem sto procent bawełny. 

Agata Kulik 
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XVIII Plebiscyt 
Publiczności 

„ O dziką różę" 
W czerwcu, zgodnie z tradycją, osoby, które z różnych powodów nie obej 

wanych w tym sezonie teatralnym - będą miały okazję to zrobić. Już po 

się do podsumowania sezonu artystycznego 2009/2010. 

Oto spektakle premierowe, które prezentowali śmy na scenie Teatru im . 

można obej rzeć w ramach przeglądu X'VllI Plebisc}1U Publiczności „O Dziką R 

14, 15 czerwca g. J 7 i 20 „Bialc noce" Fiodora D ostojewskiegow reżyserii Krzysz 

16 czerwca g. 19 „Rosyjska ruletka" Rafala Kmity w reżyserii D ariusza Starczewsk 

17 czerwca g. 17 „Samotność pól bawelnianych" Bernarda M . Koltesa w reżyserii 

17 czerwca g l 9 „Romeo i Julia" Williama Szekspira w reżyseri i Julii Wernio 

18 czerwca g. 17 „Samotność pól bawelnianych" Bernarda M . Kolresa w reżyserii 

18 czerwca g. 19 „Kariera Nikodem a Dyzmy" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w reżyse 

19 czerwca g.1 7 „Samotność pól bawełnianych " Bernarda M. Koltesa w reżyserii 

19 czerwca g.20 „Samotność pól bawełni anych " Bernarda M . Koltesa w reżyserii 

20 czerwca g. 19 Koncert Fina łowy Plebiscytu Publicznośc i „O Dziką Różę 20 10" 

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 BARBARA SOBCZYK » kierownik techniczny HENRYK DUBOWIK » światło RYSZARD 

ZAJĄC, MARIUSZ CIESIELSKI » realizacja akustyczna TOMASZ PIERZAK, GRZEGORZ KACZMARCZYK » brygadier sceny IGNACY ABRAM » 

rekwizytor ZOFIA ZAJĄC » garderoba damska DANUTA OZIMINA » garderoba męska AGNIESZKA OZIMINA » prace perukarskie IDALIA 

LANG, KRYSTYNA WOLAŃCZYK » pracownia krawiecka damska TERESA KARYŚ » pracownia krawiecka męska KRZYSZTOF ŚLUSARCZYK 

» pracownia plastyczna TOMASZ SMOLARCZYK, IWONA JAMKA » pracownia stolarska LESZEK MACIAS, KRZYSZTOF JUSZCZYK » prace 

ślusarskie JAN MISZTAL » prace tapicerskie JACEK POMARAŃSKI » obsługa sceny WIESŁAW BRZYSZKIEWICZ, EDWARD GOLA, LECH SO BURA 

SPONSORZY 

CUKIERNIA - Klł'l~U'f,\R,VJ,\ 
Ewa i Maciej Chmielewscy 

Kielce, ul. Duża 8 

PATRONAT MEDIALNY 

~ 
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