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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PISARZA 
Jeśli jest to twoja pierwsza próba napisania dłuższego tekstu, odkryjesz (wkrótce) 

także jej aspekt fizyczny. Być może na początku sądziłeś, że najlepszym miejscem dla biurka 
i krzesła będzie kąt sypialni; przeszkadzały ci tam jednak odgłosy samochodów 
i postanowiłeś rozbić obóz w innym miejscu. Albo jesteś szczęściarzem i masz osobny pokój 
przeznaczony do pisania, jednak rozprasza cię ogród, chmury na niebie i baraszkujące koty, 
musisz więc przestawić biurko, by siedzieć twarzą do pustej ściany. Dużo lepsza jest pusta 
ściana i obrazy w myślach niż jakiekolwiek inne rozrywki. ( ... ) Prawdą jest, że wszędzie 
można paść ofiarą rozpraszających uwagę rozrywek. Nie uodporni nas na to ani samotność, 
ani dramatyczna sceneria. 

Nie popadając Uednak) w skrajność, podkreślić trzeba, jak ważne jest unikanie 
stresów codziennego życia. I to zarówno wtedy, gdy biedzimy się nad pierwszą wersją, jak 
i gdy pracujemy nad późniejszą. Bogatsi autorzy zaszywają się w hotelach, inni uciekają do 
domków na wsi, gdzie mogą się skoncentrować bez towarzystwa rodziny czy przyjaciół. 
Większość z nas musi nauczyć się nie zwracać uwagi na dzwonek do drzwi, wyłączyć telefon 
i stosować psychologiczne sztuczki, by stworzyć sobie bezpieczną przestrzeń do pisania.( ... ) 

Nie bądź jednak nigdy nadmiernie zasadniczy w podchodzeniu do metod swojej 
pracy. Doskonały pokój, niezastąpiony długopis i notatniki, które szczególnie lubisz, nie są 
niezbędne do pisania. Może przyjść taki dzień, że nie będzie cię stać, by kontynuować swoją 
powieść w hotelowym zaciszu, twój domek letni został sprzedany, w dodatku zaś nie masz 
wstępu do swojego gabinetu, gdyż kuzyn z Australii śpi tam na podłodze. No cóż, pozostaje 
zawsze biblioteka. 

SZTUCZKI I CHWYTY NA „MARTWE DNI" 
(Wszystkie) wymówki wydają się ( ... ) żałosne, a jednak ilość powodów 

utrudniających pisarzom rozpoczęcie pracy lub utrzymanie koncentracji jest niemal 
nieograniczona. ( ... ) Trzeba się zahartować, być samolubnym i stosować samoobronę. 
Każdy, kto pracuje w domu, stanowi łatwy cel dla rodziny lub przyjaciół, którzy mają ochotę 
na pogawędkę. Tym gorzej dla autora, nie mówiąc już o nowicjuszu pracującym nad 
pierwszą powieścią: przecież tylko siedzi w domu i wymyśla historyjki, prawda? 

A jeśli nikt nie jest winien? Jeśli dziś rano nie jesteśmy w nastroju? Wszyscy znamy takie 
,,martwe dni", zwykle jednak można przemienić je w czas produktywny i przyjemny. Wymaga to 
odrobiny trudu. Po pierwsze, idziemy do pokoju, gdzie stoi nasze biurko( ... ) i przygotowujemy się, 
jakbyśmy zabierali się do pracy. Udajemy(. .. ), że wszystko jest w porządku. I rzeczywiście - często 
zaczyna być w porządku. ( ... )Znalazłeś się w swoim pisarskim otoczeniu i twój umysł automatycznie 
zajął się fabułą. Jest to jeden z powodów, dla których warto mieć specjalne miejsce do pisania. 

Jeśli nic się nie zmienia - udajemy dalej. Czytamy jeszcze raz (i jeszcze raz) to, co 
napisaliśmy poprzedniego dnia. Przypominamy sobie w ten sposób fabułę i pobudzamy do 
pracy naszą wyobraźnię. Próbujemy pisać. Nie przejmuj się, jeśli pierwsze słowa albo nawet 
akapity idą ci opornie. Przełamałeś się i pracujesz. Przynajmniej dzisiaj.( ... ) 

Istnieją różne sposoby, które możemy stosować, by pokonać niechęć i zmusić się do 
pisania. Niektórzy kończąc pracę na dany dzień, zostawiają niedokończone zdanie lub scenę, 
dzięki czemu następnym razem mogą od razu wziąć się do roboty. Szczególnie skutecznym 
chwytem jest słuchanie tego samego utworu muzycznego za każdym razem, gdy siada się 
przy biurku. Działa to jak magia, natychmiast wchodzi się w odpowiedni nastrój.( ... ) 

Bez względu na to, jak organizujemy sobie proces pisania - wymaga on spędzania 
olbrzymiej ilości czasu w pozycji siedzącej, zapisywania dziesiątek stron, albo upartego 
stukania w klawisze oraz ( ... ) trzymania głowy praktycznie w jednej pozycji. Podstawową 
sprawą jest tu wygoda. Pisarze często mają problemy z kręgosłupem i karkiem, grozi im 
także uszkodzenie nerwów rąk. 

Bardzo niebezpieczne jest krzesło, które powoduje bóle kręgosłupa. Wypróbuj 
wszystkie krzesła w domu i znajdź takie, na których siedzi ci się wygodnie. Nigdzie nie jest 
powiedziane, że musisz cały dzień siedzieć na tym samym.( ... ) 

Gdy tylko poczujesz, że bolą cię ręce lub sztywnieją nadgarstki, zrób przerwę i albo 
daj im odpocząć, albo rób coś innego. Tak, wiem, chcesz skończyć pisanie, ale nie warto 
zostawać przez to kaleką. ( ... ) Rób sobie krótkie przerwy w pracy. Następnym razem, gdy 
utkniesz przy jakimś zdaniu, nie zastanawiaj się, siedząc cały czas nad kartką, lecz wstań, 
rozruszaj ramiona, wyprostuj ręce, poruszaj nadgarstkami i pospaceruj po pokoju. Możesz 
przy tym dalej zastanawiać się nad zwięzłą ripostą bohatera oskarżonego o zbrodnię, 
w sprawie której prowadzi własne dochodzenie - ale musisz dać odpocząć swojemu ciału. 

POPRA WKl DO POPRAWEK 
( ... )podczas pisania sporo rzeczy się wyrzuca. Pomysły, które zrazu wydawały się idealne, 

mogą okazać się ( ... ) zbyt wyświechtane ( ... ). Przychodzą nam do głowy lepsze. Ale jedne zmiany 
pociągają za sobą następne. ( ... ) Brzmi to tak, jakby każda zmiana, nawet niewielka, wymagała od nas 
głębszego przemyślenia całości, w praktyce jednak rzecz jest prostsza Owszem, trzeba nanieść 
poprawki ( ... ) lecz nie należy się spieszyć, bo mogą pojawić się dalsze zmiany. Opowiadamy więc 
konsekwentnie naszą historię, odruchowo modyfikując ją w wyniku wprowadzonych poprawek. 

Nigdy nie sądź, że przerabianie historii bądź postaci jest znakiem porażki. Jeśli 
pisanie ma być podróżą pełną nieoczekiwanych doświadczeń i odkryć, ważne jest, by 
przyglądać się rzeczom, które się odkrywa. Pod warunkiem, że trzymasz się tej samej 
opowieści - głównej przesłanki, tonacji, struktury i zakończenia. Reszta to tylko detale. 

Gdy jedna zmiana pociąga za sobą drugą, załamujemy często ręce nad planem rozdziałów. 
( ... )Jakim cudem( ... ) można sobie poradzić z tym wszystkim? Nowicjusze często przerywają pisanie 
powieści z powodu niemożności śledzenia tego, co zdarzyło się wcześniej. Każde sprzeniewierzenie 
się porządkowi zaplanowanych wcześniej rozdziałów zbija ich z tropu i zmusza do dokonywania 
kolejnych zmian. (Jest) wyjście z tej sytuacji( .. .). A(sposób )jest niezmiernie prosty. 

Oprócz planu rozdziałów, który zawiera to, co zamierzamy napisać, polecam 
prowadzić rejestr tego, co się rzeczywiście napisało. Po skończeniu rozdziału trzeba przeczytać 
go scena po scenie, a następnie sporządzić listę najważniejszych zdarzeń i postaci rozdziału. 
Rejestr taki daje możliwość szybkiego przeglądnięcia wcześniejszych sytuacji, gdy powieść 
robi się coraz większa, a zapamiętywanie jej szczegółów coraz trudniejsze. ( ... ) Oszczędzimy 
sobie w ten sposób przekopywania się przez stosy papierów( ... ) i unikniemy pomyłek. 



HISTORIA, CZAS I MIEJSCE 
Znakomici pisarze potrafią dokonać cudów z najsłabszą historią, jak jednak wymyślić dobrą? Sądzę, że istota rzeczy leży w tym, by bohaterowie znaleźli się w interesującej sytuacji i aby 

w trakcie rozwoju akcji umieszczani byli w podobnie interesujących okolicznościach. Ostatecznie. dobra historia to taka historia, która od początku do końca przykuwa uwagę czytelnika. 
Dobra powieść kryminalna obfituje w zdarzenia . Zostaje dokonane morderstwo, bohaterowie wikłają się w jego konsekwencje, z czym może się wiązać policyjne lub prywatne śledztwo, 

pojawiają się dramatyczne sceny, w końcu jednak zagadka zostaje rozwiązana, a czytelnik i nierzadko również bohaterowie opowieści - dowiadują się prawdy.( ... ) 
Narracja nie musi być prowadzona zgodnie z kolejnością zdarzeń, albowiem tajemniczość, konflikt bądź napięcie można uzyskać, rozpoczynając opowieść nie od samego początku, ale( ... ) w dowolnym 

miejscu. Decyzji takich nie musisz podejmować w chwili przekształcania swojej historii w fabułę, pamiętaj jednak, że kiedyś będzie to musiało nastąpić. Jeśli podejrzewasz, że twojej opowieści czegoś brakuje -
mimo iż wiesz kto, co, komu, gdzie, kiedy, dlaczego i jak zrobił, a w środku tych wydarzeń masz jednego czy dwóch wyrazistych bohaterów- najprawdopodobniej zmienisz ją, gdy ustalisz sposób jej opowiedzenia. 

Niektóre z tych kwestii będzie nam łatwiej rozstrzygnąć, gdy ustalimy czas trwania akcji powieści.( ... ) Wykorzystywanie autentycznych zdarzeń może podsunąć nam rozwiązanie. Może być 
ono podyktowane również tym, co ma osiągnąć nasz bohater. Jeśli ma dostać (ogromne) zlecenie od pracodawcy( ... ) to nie wystarczą dwa tygodnie na przebieg tych wydarzeń. 

Pomyśl ponadto, jak długo trwa czas opisywanej akcji . Sam tok zdarzeń. Półtora roku? No cóż, być może należy opisać cały ten czas, podczas którego zawiązuje się intryga. Być może jednak 
korzystniej będzie skoncentrować się na tych trzech tygodniach, podczas których dochodzi do konfliktu i konfrontacji. Powinieneś rozważać różne opcje, dopóki nie osiągniesz pewności, co jest 
najkorzystniejsze dla twojej fabuły. Tempo, jakie narzucasz swojej powieści, może mieć wpływ na twoje myślenie.( ... ) 

Miejscem akcji może być każde miejsce, od pokoju w mieszkaniu do terytorium wyspy. Każde z nich jednak musi utkwić w pamięci czytelnika. Wymienienie go jedynie z nazwy nigdy nie 
wystarcza, nawet jeśli jest to Londyn, dobrze znany większości czytelników choćby tylko z telewizji . Londyn jest bowiem olbrzymi i każda dzielnica ma swoje odrębne cechy. 

Od powieściopisarza wymaga się, by oddał nastrój miejsca znanego bohaterom. Można to osiągnąć, opisując jego wygląd, atmosferę lub pokazując,jacy ludzie tam mieszkają. Nie zarzucajmy 
jednak czytelnika zbyt dużą ilością informacji. Wplatajmy je raczej do powieści, by obraz rozrastał się w miarę rozwoju fabuły.( ... ) Gdy dbasz( ... ) o dozowanie szczegółów, buduj sz charakterystykę 
(miejsca) . Możesz potem rozegrać tam jakąś ważną scenę - opis miejsca zakodował się już w pamięci czytelnika. Jeśli będziesz sprawnie wykorzystywał miejsce akcj i, stanie się ono niezbędnym 
elementem twojej powieści. Jeśli jednak będzie tylko tłem dla wydarzeń- zmarnujesz je. 

Warto mieć do opisywanego miejsca akcji stosunek całkowicie praktyczny. Zastanów się, czy stać cię na podróż na tropikalną wyspę, którą chciałbyś opisać w swojej powieści. Albo czy 
potrafisz dostać się do konkretnego miejsca bądź budynku, który powinieneś poznać. Masz wątpliwości? Wystarczający to powód, by przemyśleć sprawęjeszcze raz. Być może uczynimy roztropniej, 
opisując miejsce, które znamy, niż to, które wydaje się bardziej ekscytujące. 

Czy dobre duchy uczestniczą w naszym życiu? Czy ich „działania" 
mają wpływ na wydarzenia? 

Wśród wielu pamiątek - a jestem ich namiętnym zbieraczem -
dokumentujących moje realizacje teatralne są fotografie: z prób i spektakli. 
Są także zdjęcia rodzinne wszystkich, którzy brali w przygotowaniu 
spektaklu udział. Jednak na żadnym z pięciu zdjęć dotyczących spektakli 
w Teatrze Polskim nie ma Janka. Tak, jakby w ogóle fizycznie nie istniał. 
A przecież był, namacalnie był, tworzył przepiękne obrazy, przestrzeń, 
kostiumy adekwatne, precyzyjne, trafiające - jak byśmy dziś powiedzieli -
w punkt. Krążył wokół sceny, pojawiał się niepostrzeżenie na próbach, 
uczestnicząc w nich z odległości końcowych rzędów widowni. Czasem -
z właściwym sobie tylko sarkazmem lub poczuciem humoru - rzucał uwagę 

lub sugestię, a czasem znikał bez słowa. 
W pierwszych rozmowach określaliśmy ramy tego stwarzanego na 

dwie godziny świata, które On wypełniał później treścią plastycznych 
kształtów. 

Pojawiał się nieoczekiwanie służąc swoją intuicją i wiedzą, a wiedza 
to była przeogromna. Jak duch, dobry duch opiekuńczy i życzliwy- znacząc 

swoją obecność legendarną czerwoną kreską czy figurkąjelonka- był wśród 

nas, wydawałoby się, niematerialny. Tej „niedostrzegalnej" obecności 

doświadczyli wszyscy, którym przyszło z Nim się spotkać i pracować. I nie 
trzeba wielkiej wiary, by mieć pewność, że Jego opiekuńczy duch zagląda do 
pracowni, przemierza kulisy, scenę i zakamarki Teatru Polskiego. Czasem 
żal, że nie można zasięgnąć Jego rady, opinii. Bo o ile On otacza nas swoistą 
opieką, o tyle my przekroczyć tej nieprzekraczalnej granicy nie możemy. 

Dobrze się stało, że to właśnie ,,Przyjazne dusze" mają swoją 

premierę w Dniu Teatru, że scenografię_ przygotowała córka Janka. Swoista to 
klamra, j akże znamienna, bo Jan Banucha był człowiekiem teatru 
w najpełniejszym wymiarze. 

Wśród wspomnianych wyżej pamiątek są też afisze z nazwiskami 
realizatorów. 

I poczytuję sobie za szczęście i zaszczyt, że moje nazwisko znajduje 
się tam obok Jego nazwiska. 

Spektakl „Przyjazne dusze" pamięci Jana Banuchy poświęcam. 

Stefan Sza iłowski 
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Gdy obmy ' l ałeś fabułę, miejsce akcji i głównych bohaterów, także inne cechy opowieści pojawiły się i zostały zaakceptowane. Być może - nie pracuj ą nad tym specjalnie - doszedłeś do 
ustalenia tempa, tonacji i tematu całośc i. Tempo to szybkość, z jaką zamierzasz opowiedzieć swoją historię. Oczywiśc ie zmienia się ono w toku opowi śc i , przyspiesza w tr cie scen ,,mrożących krew 
w żyłach" . Stanie się to najpewniej automatycznie: twoje własne napięcie będzie podpowiadać ci właściwe słowa, najprawdopodobniej będzie z używać więcej określeń i form gramatycznych 
związanych z dz iataniem. Może się nawet zdarzyć , że w całej powieśc i przyjmiesz tempo staccato, decydując się na szybki, urywany styl , popularny w dre zczowcach i niektórych powieściach 
detektywistycznych.( ... ) 

Nie jest powiedziane, że nie można opowiadać rozwlekle, usypiając powoli czytelnika, by go za zokować w odpowiednim momencie. Niepokój przyno i poruszeni , zdania stają s ię krótsze 
i ostrzej sze,język bardziej bezpośredn i . Gdy odczuwasz, że ogarnia cię napięcie, odbija się to na sposobie narracji. ( ... ) 

Tonacj ę powieśc i można okreś lić takimi słowami,jak humory tyczna lekko ironiczna, drwiąca , żartob liwa, gorzko-słodka. Można też pokusić s ię o wyrażenie rodzącego si trach u, dczucia 
czającego się zła czy uczucia niepokoj u. Tempo powinno być wyniki m św iadomych decyzj i, sam bowiem decyduj esz, z jaką szybkością chcesz prowadzić narrację. Tonację dyktuje raczej materi ał . 
Choć j ak w zędzie, również i tam są wyjątki . Naj mroczniejsza powieść( .. . ) może przerodzić się w humorystyczny kryminał . 

Temat jest jedn yn1 z elementów, które przerażają autorów. ie ty lko początkuj ących. Stresują się, że planuj ąc powieść, nie zawsze wiedzą, jaki będzie j ej temat. Jeżeli zaś od początku mają 
pewność , że tematem jest na przykład rozczarowanie, przejmują si ę, gdy w połowie pracy okazuje się, że w istocie j st nim na przykład strata. Temat traktuje się zwykle j ak prze zko ę, którą na leży 

pokonać, nim dotkn ie się piórem papieru. Jak można wymyś l i ć hi · torię, stworzyć bohaterów, obrać mi jsce akcji , rozważać tonacje i tempo, gdy nie zna się tematu? Na zczęście temat j t j ednym z tych 
aspektów powieści, którynti nie trzeba się zbytni przej mowa ·. Sam pojawi się w odpowiednim momencie. 

Są pisarze, dl a których temat jest punktem wyjścia. Pragną napi ać książkę o wygnaniu, hańb i e lub zemśc i . Tworzą więc bi torię, która ilustrnje brany temat i wymyś lają do tego 
odpowiednich bohaterów. atomia t inni podejmują trud nap isania powieśc i bez podejmowania a priori uroczystych decyzj i, co do każdego j ej elementu . Z tego, że na razie nie w ie z, j aki je t temat 
twego dzieła wcale nie wynika, że ni ma go w ogóle .(. .. ) 

(Jednak) gdy postaci, miej sce akcji i fabułę udaje nam się ob my ' lić zbyt łatwo , warto się nad tym zas tanow ić . Natc hnienie j est wprawdzie błogosław ieństwem, ale nie powinno poj awiać 
się bez oporów. Pierwsze pomysły muszą być weryfikowane, jeś li są to dobre pomysły wery fi kacja na pewno im nie zaszkodz i. Jeś li nie wytrzymaj ą próby, oszczędzimy sobie wiele wy i łku 
i rozczarowai't . 



BOHATER 
Jedną z najprzyjemniejszych rzeczy podczas tworzenia powieści jest wyczarowywanie bohaterów. Może i ty należysz do tej grupy autorów, u których pomysł na książkę pojawia się w wyniku 

uporczywego rozmyślania o jakiejś rzeczywistej bądź wymyślonej postaci? Ni zależnie od tego, czy pojawiła się ona znikąd, czy jest rezultatem wcześniejszych przygotowań, należy zadać sobie kilka 
pytań postać taką sprawdzających. Najważniejsze z nich brzmi : czy jest ona dostatecznie mocna? Nie oznacza to, że musi być silna fizycznie bądź umysłowo, lecz zdolna do zainteresowania sobą 
w trakcie czytania książki. Jeśli nie zafrapuje ciebie, możesz być pewien, że nie zafrapuje nikogo. Jak wiec ją stworzyć i obdarzyć siłą? 

Potrzeba tu czegoś więcej niż kolor włosów i stwierdzenie, czy ma lub nie ma donośnego śmiechu, chociaż takie szczegóły również nie są obojętne . Jeśli nawet bohater nasz tylko w ogólnych 
zarysach przypomina kogoś ze znajomych lub postać z telewizji, to i tak jesteśmy w lepszej sytuacji, gdyż oprócz znajomości jego cech zewnętrznych wiemy coś na temat jego społecznego pochodzenia, 
rodzaju pracy, mentalności i akcentu, jakim się posługuje. Gdy mamy już podstawową wiedzę na jego temat, możemy spróbować uzupełniać szczegóły tak, jak wypełnialibyśmy kwestionariusz. Na przykład 
zadajemy sobie pytanie, jakim człowiek ten jeździ samochodem, czy pije piwo, czy coś mocniejszego, czy dobrze się czuje w towarzystwie - i jakim-czy teżjestsamotnikiem. 

Ważnym pytaniem jest, jaką czyta gazetę. Gazeta wiele mówi o kimś, kto ją czyta: o jego poglądach politycznych, poziomie wykształcen ia, zawodzie, o tym, czy lubi sam zastanawiać się nad 
światem, czy oczekuje raczej gotowych opinii.( ... ) 

Jak sięjednak nazywa? Jeśli nazwisko przychodzi nam samo do głowy, może też podsunąć pewne aspekty jego osobowości.( .. . ) 
Twoja główna postać( .. . ) musi posiadać ponadto jakąś przeszłość. I chociaż najprawdopodobniej nie opowiesz j ego historii od kołyski po grób, a tylko skoncentrujesz s ię na tym, co działo się 

z nim w konkretnym okresie - coś jednak o przeszłości wspomnieć należy.(. .. ) 
Mamy pewne pojęcie o psychologii i psychiatrii, mimo to należy poczytać trochę literatury na ten temat, dzięki czemu nasze fikcyjne postaci zaczną działać zgodnie z typowymi ludzkimi 

zachowaniami . Gdy nasz bohater został już psychologicznie określony i nakreślony, mamy klucz do tego, w jaki sposób myśl i i do czego jest zdolny. Nie ma sensu wymagać od niego więcej , niż potrafi. 
To nie jego wina. Ta prawda dotyczy wszystkich postaci. Dlatego musimy zadać sobie pytanie, czy bohater nasz przystaje do zadania, jakie mu powierzyli śmy. ( ... ) 

W którym miejscu należy zakończyć powieść? Jeśli zdecydujemy, czy protagonista ma zwyciężyć, czy ponieść klęsk , lub jak mają przeb iegać i zmieniać się relacje między bohaterami, 
będziemy mogli z większym przekonaniem kontynuować naszą pracę. Gdy piszemy, mając wymyślone zakończenie, powieść staje się spójniejsza, a wyobraźnia nie zwodzi nas na manowce. 
Zaskakujące zakończenie niewątpliwie jest pożądane, należy jednak odróżni ć je od zakończenia wprawiającego czytelnika w osłupienie. Zdarza się tak, gdy powieść nie prowadzi w danym kierunku, 
gdy nic nie zapowiada takiego rozwiązania, ono zaś samo pojawia się nagle pod sam koniec opowieści. Z własnych doświadczeń wiemy zaś, kiedy zakończenie powieści zadowala nas, a kiedy 
wiadomo, że autor je sknocił. 
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Więcej· porad znajdziecie w książce 

Lesley Grant-Adamson pt. „,Jak napisać powie ść 

kryminalną" lKraków 1999). I pamiętajcie. że: 

,,,Przy pisaniu powieści obowiązują trzy z asad.T. 

N.iestety. nikt nie wie j aki e". 

lSomerset Maugham) 

POSTACI DR GOPLANO WE 

; 

CIENKA, CZERWONA LINIA . .. 
Nie najkrótszy na świ cie wywiad ze Stefanem Szaciłowskjm 

Spektakl „P rzyjazne dusze" dedykuj esz Janowi Banusze, naszemu Wielkiemu 
Przyjacielowi Teatru, autorowi scenografi i wszystkich Twoich realizacji w Teatrze 
Polskim w Szczecinie. Kim był dla iebie? 
Mistrzem. Mistrzem sztuki scenografi i, wszechstronnej wiedzy, konkretności, 
dokładności. Jasiek wiedział , że tak umowna spraw a, jaką j est Teatr nie może 
pozwolić sobie na udawanie i bylejakość na scenie. Tu wszystko musi być 
prawdziwe i przemyślane . 
Nasza współpraca polegała na „nic nie mówieniu" . Wymienialiśmy ki lka uwag przy 
czwartym etapie pracy, czyli ... końcowym. I byłem całkowic ie spokojny, że 
wszystko gra. I zawsze grało. 
Jasiek nigdy nie przychodził na premiery. Uważał, że jego praca kończy się na III 
generalnej próbie. Potem usuwał się w cień i oddawaJ pola aktorom i widzom. 
Oczywiście, był zawsze obecny duchem ... przyjaznym duchem. 
I mimo to, że Jasiek przekroczył już tę_ cienką, czeiwoną linię, czuje się jego obecność 
w Teatrze. Tym bardziej cieszę się, że przy „Przyj aznych duszach" pracuję z Kasią 
Banuszanką- Jego córką. I śmiało mogępowi dzi ć, · niedaleko upadło to Jabłko. 

Jesteś podobno człowieldem bezkompromisowym, zasadniczym, żeb nie powiedzieć 
tyranem. Jak spod takiej „ żelaznej" ręld wychodzą tak lekkie komedie i arsy? 
Lekka komedia nie oznacz lekkiej pracy. Wbrew pozorom trudno jest człowieka 
rozśmieszyć lub wzruszyć do łez. 
Farsy i komed ie rządzą się swoimi prawami i wymagaj ą od aktorów żelaznej 
dyscypliny. Jedna kwestia pow iedz iana za późno lub jedno zmien ione łowo kładzie 
cały żart . To naprawdę j est ciężka praca. Może na pięćdzie i ątym spektaklu aktorzy 
j uż bawią się raz m z widzami, ale na czterdziestu dziewięciu w zyscy pracujemy 
w warunkach podwyższonego ryzyka. I myś l tutaj o wszy tk:ich pracownikach 
Teatru. W ielkie dzięki za tę ciężką pracę, ~o przecież bez ni h ni byłoby nic. 

„ Mayday " śmieszy nas od I O lat i nic nie wskazuje na spadek powodzenia. W kwietniu 
500. spektakl, na który nie ma już biletów. Policzyłam, że p ektakl ten obejrzało już ok. 
60 OOO widzów. Inne komedie też „ chodzą" przy komp! tach, a rezerwacje biletów 
przyjmowane są z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Jak to robisz ? 
Tak naprawdę to nie w iem . Sam się nad tym zastanawiałem. Myślę ż zamiłowanie do 
commedia del /'arte i wychowanie na klasycznych komediach z Louisem de Funes bardzo 
pomaga mi w pracy; uczy jak poruszać się po tak grząskim terenie, jakim jest komedia. Bo 
łatwo jest zrobić nie śmieszną komedię, ale wtedy to już jest katastrofa. Nie ma nic 
gorszego niż nie śmi sznakomedia. 

„ Przyjazne dusze" to komedia romantyczna. Będzie więcej komedii czy wzrusz nia? 
Oj, będzie s ię dz iało ... nic więcej nie pow iem. 

Z reżyserem tef anem Szaciłowskim rozmawiała Agnieszka Wimsch. 

Początkujący autorzy czę ·to niepokoją się nadm iernie rolą bohaterów drugoplanowych. ie wiedzą, ilu postaci wymaga ich powieść i czy na leży znać je zy tki prz d rozpoczęciem 
dzieła. Tymczasem zaludnienie drugiego planu za leży od fabuły. Powie: ć kryminalna może wymagać ich nieco wię.cej niż inn gatunki. Twój det ktyw będzi m iał kii nta, pojawią ię czyjeś 
zwłoki , a wraz z nimi spora nieraz grupa ludzi , z których część będzi e pod j rzana. P jaw i ą si także wspólnicy podejrzanych, na których det ktyw natknie się w za i dochodzenia.( ... ) Nie 
istnieje jednak z góry okr ·łona optymalna ilość postaci dla każdego typu powie · ci , trzeba ty lko un i kać p staci, które nie są absolutnie niezb dne, istotne jest bowiem, by czytelnik zapamiętał 

każdą z nich. 
Jeśli przy planowaniu bądź pi ·aniu podej rzewamy, że mamy ich za wiele, warto zas tanowić s ię nad pominięciem kilku. Można rozwiązać ten problem, tworząc zamiast we'ołej gromadki 

mieszkającej po sąsiedzku , jedną błysko t liwą i radosną nasto la tkę. Można odwoływać się do jej przyj ac iół, ale trzeba trzymać ich za kulisami. Postaci drugoplanowe pojawiają się zwykle w trakci 
pisania, należy jednak zachować umiar. Nawet w najczarniej zym kryminale jest miejsce na lekki przerywnik, jednak ( ... ) każde ich pojawienie będzie ·powa lniało t mpo i łagodzi ło tonację. A ie 
chcemy tego, prawda? 

Czytelnicy szybko orientują s ię. w rodzinnych powiązan iach bohaterów ( ... ). Kied jednak wprowadzasz ( ... ) np. kolegów z pracy, wówczas czytelnikowi trudniej ich odr'żnić. Pamiętajmy 
( ... ),że bardzo łatwo z psuć powieść, niedo tat czn ie zarysowując postaci drugoplanowe. 

Skutecznym po obem zdezorientowania czyt lnika jest posługiwanie się podobnymi nazwiskami. Ki dy zauważyłam , że w pierwszej wersji jednej z moich powieści prawie wszystkie 
nazwiska zaczynały się n li terę „W", postanowiłam prowadzić li tę wymy ' \onych prz z siebie nazwisk. Rejestrów ostrz ga mnie również, gdy liczba po taci wymyka się spod kontrol i. ( .. . ) 

Dbaj o to, by czytelnik mógł od razu zapamiętać tw ~e postac i. Dobrze jest wspomnieć o jakimś dziwactwie lub opisać charakterystyczny szczegół wyglądu po to, by odwoływać si d niego 
przy następnych okazjach. ( .. . ) In teresuj ąca (pos tać) nie znaczy (jednak) ekscentryczna. Jest to kwestia zach wania równow gi . Musimy unikać banału - wy trzegając si zarazem dziwaczności . dane 
powieści zawsze powstają pośrodku . Postac ie mogą mieć zbyt wiele słabostek, by wyróżn iać się oryginalnością, można też korzystać z odwracania przewidywanych ytuacj i, wszy tko t jednak nie 
powinno zaj ść tak daleko, by stało się niewiarygodne. ( ... ) 

Jest bardzo ważne by rozumieć i przekazać ryte ln ikowi relacj zachodzące między postaciami. (. .. ) Choc iaż, generaln ie rz cz biorąc, znasz relacj onowaną przez siebie h i storię, twoi 
bohaterowie są narzędziami służącymi do jej opowiedzenia. Relacje mi~dzy nimi - to znaczy relacje mi dzy występującym i stronami - tworzą coś, co na na zych ocza hi w naszych rę_kach rozrasta się 
w powieść. 
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REPERTUAR 

DUŻA SCENA 
„Którędy do morza" Roman Ossowski 

„Dawno temu dziś" Victor Lanoux 
„Na czworakach" Tadeusz Różewicz 
„Śpiewnik domowy Jana Kaczmarka" 

„Indyk" Sławomir Mrożek 
„Ślub" Witold Gombrowicz 

„Pułkownik-Ptak" Christo Bojczew 
„Gąska" Nikołaj Kolada 

„Stacyjka Zdrój" Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski 
„Mayday 2" Ray Cooney 

„Piosennik" 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber 

„Mistrz i Małgorzata" Michał Bułhakow 
„Okno na p~lament" Ray Cooney 
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MAŁA SCENA 
„Wariacje enigmatyczne" Eric-Emmanuel Schmitt 

„Prywatna klinika" John Chapman i Dave Freeman 
„Mayday" Ray Cooney 

Teatr Polski 
jest Instytucją Kultury 
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Zachodniopomorskiego 
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CZARNY KOT RUDY 
„Madame" 

„Tuwim Zaczarowany" 
„Czerwony Element" 

„Sufit Jonasza Kofty, czyli gdzie ta bohema" 
„Latający Cyrk Monty Pythona" 
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ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH 
„Burza" William Shakespeare 

„Sen .nocy letniej" William Shakespeare 
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