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Nar dowy Stary Teatr w Krakowie 

brand miasto wybrani 

według Henryka Ibsena 
na podstawie sztuk Brand i Mały Eyolf 

rei.;yseria: Michał Borczuch 





Któraś pierwsw. z prób. 
Rozmowa Zazia z Borczuchem: 

(K - K. Zarzecki, M - M. Borczuch) 

M: Mogę sobie wyobrazić, że pierwsza 
godzh10 pektaklu to jest pa11ora:ma mia
sta. Godzina, która pokazuje pewną aurę 
miej ca odsłania te postaci w ich indywi· 
dualnych pej zażach. Kojarzy mi si ę to 
z Altmanem. 
K: Altman je t paste lowy. 
M: To ty chyba dawno Altmana nie 
widziale ś. Altman w życiu nie był i nie jest 
pastelowy. Nawet Pret-a-Porter nie jest 
pastelowe. To obejrzyj ' obie po prostu Na 
shville albo Na skróty. To jest pa telowe? 
K: Błagam. Już mnie uszy boi· . 
M; Pomij ając fakt., że ja mówię o kon
truowaniu narracji, a nie o relacjach 
międzyl udzkich z Altmana. To, że obie 
powiemy, że na pocz tJcu, w lej panoramie 
1niasta, nie chcemy zdradzać tych relacji, 
nie wy tarczy, trzeba to j akoś obudować, 
uzasadnić .. . 
I{: To jest pretensjonalne. Chodzi mi 

o styl istykę z dokument ów. 
_M: Ale ja nie mówię o relacjach. Nie mó
wię o udawaniu dokumen tu. Mówię 

o narracji filmowej, o selnvencji brazów. 
K: Ja bardzo nie lubię Altmana. 
M: Potrzeba takiej bezczelności w my'le
niu, że la pierwsza godzina spektaklu L 

sytuacji . cenicznej p to, żeby w pewnym 
momencie to przerwać i zacząć wchodzić 
w konkretne relacje, w konkr tną fabulę . 
Ja je zcze nic wiem, jak to i ę bezpośred
nio przekłada na scenę . Tylko mówię, po 
co taki zabieg, prawda? 
K: Myślisz o tym, ż by p kazać ludzi po 
rozpadzi /katastrofie, tak? 
M : Tak, ale może lrzeba też pokazać jakiś 
rozpad teatru? Ja ąś jego niekompletność, 
fragmentaryczność? 

K: Sytuacja z Dawcami to jest ·ytuacja 
rozpad u teatru jako in tytucji. Ten nasz 
opór wewuętrzny przed tym zadaniem jest 
tego dowodem . 
M: Mi się wydaje, że konstrukcyjnie ten 
spektakl powinien wygl ądać Lak: chao 
pierwszej sceny jak przed koncertem, 
potem jes t koncert i finał, czyli Dawcy. 
To znaczy, że Dawcy to wypadkowa tych 
dwóch części . Taki moment, w k tórym ta 
tealralność się odkleja, rozłazi, ale 
w ·umie jest to kon truktywne. 
K: A ja myślałem odwrotnie. To nie 

powinno mieć kła ycznego początku, roz
winięcia i po pros tu tezy. 

M: W ogóle nie myślę o tym w takjch 
kategoriach. 
K: Dawcv to jest pewna idea. Teraz 

robimy coś takiego że przyaot owujemy 
spektakl, by wypowiedzieć tę ideę, czy za
czynamy od idei i robimy co z tym ? Zależy 
oczywiś i , czy będziemy mieli Dawców, 
czy nie. Ale to je t totalna różnica. Na 
koncert przychodzisz z zym , t oisz ten 
instrument „przypierdolę zaraz wam 
z tym co mam' i masz lot, a potem zosta
jesz z czymś fa jnym lub nie. Zaczynasz od 
siebie, potem robisz manewr.„ 
M: Nie wiem, nie rozumiem tego .. . 
Każda po tać będzie miała takie trzy mo
menty: po kata ·trofie, wobec Branda, 
a potem Dawcy jako jaka wypadkowa. 
Dla mnie ciekawe je t to, że im bardziej 
La wypadkowa będzie w j akiej ś kontrze 
do tego, co jest w postaciach Ibsena, tym 
lepiej. Jeśli pojawi ię jaki nieprzewidy
walny wątek - t-ym lepiej . 
K: A mi się właś111e wydaj odwrotnie. 
Masz Dawcę. Z Dawcy wynika potencjal
ność i potem to, co się dzieje w spotkaniu 
z Brandem. 
M: Dla mnie zderzenie z Brandem jest 
pewnym etapem w tej hi torii. Chciałbym, 

żeby ten. pektakl opowiedział o tym, że 
przyszedł Brand, coś wywołal (chyba nie 
rewolucję?) potem Brand został kon· 
sekwentnie taki sam, ale ci ludzie dość 
niezależnie od niego się zmieniaj ą, ulegaj ą 

metamorfozom. 
K: To je 'l komplelnie naiwne. To h11mani

styczna m_ śl. 
M : Zależy jak tych ludzi stworzymy, bo 

j eżeli uda nam ię wydobyć z tego tekstu 
postawy pogańskie czy ahumanistyczne, to 
jest Lo ciekawe i takie postawy „przeżyją" 
przyj § ie Branda. Możemy Leż myśleć 
o tym ·zerzej. To n.ie ludzie przetrwają 
po Brandzie, al jakieś do konałe, ·amo 
odradzające ię organizmy. 
K: Wiecie, że zderzyli antymaterię 

z materią? 

M: Teleportacj ę też przeprowadzili. 
K: Wiecie co, zbadali mózgi prawicowców 
i krajnych le·.vicowców i okazało ię, że 

maj ą ilu1c mózgi. No nie są się w st anie po 
pro tu dogadać. (I tutaj się zaczyi1a dluga 
dy kusja na temat prawicy i lewicy, rodzi
ny, homoseksualizmu, Polski„ .) 



Łukasz Woj1J'Sko 

Dlaczego bohaterowie spektaklu zostali zmusze
ni do życia w wielkim, rozpadającym się mieście? 

Bohaterowie pektaklu wstali brutalnie wyrwani z dwóch tekstów Henryka 
Ibsena: z „Branda , napisanego w 1866 roku oraz z „Małego Eyolfa" który 
pow t.ał 28 lat później. Pozbawieni oryginalnych clidaskaliów oraz zmuszeni 
do ńmkcjonowania w novvym, teatralnym świecie Brand, Agnes, Ei.nax Ger
da, Lekarz, Pani Bunnistrz (Asta), Rita, Allmers i Eyolf próbują na oczach 
widzów konstruować swoją współC'.t.esną historię. Dla wszystkich bez wyjątku 
ta próba stanie się utrapieniem i zażartą walką o sens bycia na scenie. Wygna
ni z „ib enowskiego raju" (XIX-wiecznego, nadmor kiego, norw skicgo mia
steczka) starają ię odnaleźć w warunkach skrajnie nieprzyjaznych. Przyszło 
im żyć w XXI-wiecznym, rozpadającym się m.ieście, które nawiedzi) wszech
ogarniający i ciągnący się w nieskońcwność kryzys. Z powodu wzrastającej 
anarchii wszelkie wartości, funkcjonujące w dawnym świecie i tekście rrie 
tyle zniknęły, co zostały wzięte w cudzysłów. Niep1-zydatne zastąpion innymi, 
hardzi j użytecznymi w czasie walki o pr.retrvvanie. Te przetrącone, rzekome 
wartości to nieufność, anonimowość, skrajny oportunizm, nihilizm, dystans 
wobec drugiego człowieka. Przeciwko tym zmianom występuje Brand, który 
powraca do swojego rodzinnego miasta w pfonvszej części spektaklu. 
W nawias zostały wzięte również różnice kon trukcyjne „Branda" 
i „Małego Eyolfa". Linia łącząca le dwa teksty przebiega w spektaklu 
na płaszczyźnie podobieństwa przeżyć głównych po Laci: Branda 
i Agnes („Brand") oraz Rity i AJlmersa („Mały Eyolf'). W oryginal
nych tekstach bowiem obydwa małże:ństwa tracą dziecko, ale reagują 
na tę utratę w skrajnie odmienny sposób. Agne i Brand, mając wspar
cie w religii, jeszcze mocniej oddają się Bogu. llita i Allmers widzą je
dynie bezse11sowną, przypadkową śmierć właściwie obcego już chłopca. 

Czy na początku też był kryzys? 

W „Brandzie" jednym z głównych podejmowanych przez Ibsena tema
tów są konsebvencje kryzysu. Co istotne w świecie Ibsena kryzys ten 
polega nie tylko na ekonomicznej, finansowej zapaści, ale również, 
a może nawet przede wszystkim, na zapaści ideowej. W „Brandzi ' 
żyje się przecież starymi ideami, któr w kluczowym momencie okazują 
się jałowe. Zwracają się przeciwko bohaterom. Religia staje się pustym 
rytuałem. Modlitwa, która ki dyś umożliwiała kontakt z Bogiem, prze
mienia się w upokarzające i nieskuteczne żebractwo. To wiodący wątek 
w spektaklu. W kryzysie znajdują się przecież także postaci, dlatego są 
niepełne, jakby były pozbawione jądra, a forma samej opowieści jest 
fragmentaryczna, oparta na etiudach i improwizacjach. Kryzys ponad 
wszystko. 
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Za kim lub za czym tęsknią bohaterowie 
spektaklu? 

Oprócz jedno tkowych pragnień (związanych z opowiadaną historią) 
wszystkie postaci spektaklu „Brand. Miasto. Wybrani." cechuje mniej 
lub bardziej uświadomiona tęsknota za 'wiatem Ibsena, światem 
oryginalnego tekstu. Niektóre z nich Gak na przykład Brand, Lekarz 
czy Asta) pamiętają ten świat. Inne (jak na przykład Agnes czy Rita) 
jedynie o nim słyszały i próbują go obie wyobrazić, a czasami odegrać 
na scenie. Jedni i drudzy, oddając się marzeniom o fiordach, zdają się 
nie pamiętać , że wyidealizowany 'wiat Ibs na (w którym bohaterowie 
mieU jasno określone motywacje i system wartości) również był nazna
czony kryzysem. Takim samym, jaki spotkał ich w tym obecnym życi u. 

Kiedy muszą przetrwać w anonimowej metropolii XXI wieku. Taki już 
ich los: każdy chciałby żyć w bardziej sprzyjających okolicznościach. 
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Kto kiedyś żył jak w raju? 

W spektaklu mamy więc do czynienia z dwoma kata trofami. Pi nvsza 
to wygnanie z oryginalnego t kstu. Druga to kryzy ekonomiczny wy
niszczający mia to, w którym mieszkają wygnani. A jednak do momen
tu pojawienia się Branda na scenie bohaterowie wydają ię funkcjono
wać w teatralnym raju. Asta (Pani Burmistrz) żyje nadzieją na szybkie 
odzyskanie autorytetu. Lekarz wierzy w to, że niedługo wszystko wróci 
na swoje miej ce. A Agnes i Gerda jako doskonałe mieszkanki zde
formowanego miasta doskonale obie w nim radzą. Natomiast Brand, 
poprzez swoją ekstremalną po tawę etyczną, najpierw zmusza pozo
stałych mieszkańców tniasta do uświadomienia sobie katastrofalnych 
konsekwencji kryzysu, a następnie do ich pogłębienia. Słowo staje się 
ciałem. 
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Co pozostaje tym, którzy przetrwali? 

Wszystko co pozostaje po katastrofie, jest wybrakowane. Żyje się 
niczym na fotografii: każda głębia okazuje się jedynie powierzchnią. 
Najpro tsze przedmioty tracą poręczność na przykład wielostronicowa 
książka, o której po śmierci Eyolfa opowiada Allmers, ma tylko okład
kę. Pozostają bezużyleczne artefakty, kulawa logika. Przywiązani do 
przeszłości A ta i Lekarz no zą w obie reszt.ki dawnego świata. W zde
molowanym świecie Pani Burmisu·z (pnwdopodobnic przed katastrofą 
była mężczyzną, ale dzi' nikt już nie jest w slanie tego zweryfikować) 
próbuje zachować się niczym Żelazna Dama. Bardziej figura kobie
ty-polityka, niż polityk kobieta z krwi i kości. Kiedy traci poparcie, 
poh·afi myśleć wyłącznie o tym, jak to poparcie odzyskać. Można więc 

zadawać obie pytanie, czy Pani Burmistrz prze tałaby i tnieć, gdyby 
straciła pamięć o swojej dawnej chwale, uznaniu społecznym. 
Natomiast Agnes, Rita i Gerda w rzeczywistości stworzonej z tych 
odpadów poruszają się sprawnie, bezwzględnie dążąc do wyznaczonych 
przez siebie celów. Ci, którzy urodzili się po katastrofie, tworzą obraz 
świata z ułamków wspomnień innych osób, które pamiętają lub twier
dzą, że pamiętają dawny świat. 
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Co jedzą bohaterowie spektaklu? 

Miasto, w którym mieszkają bohaterowie, jest miastem w ruinie, na 
które od czasu do cza u, jak na wioskę w Somalii, padają ładunki, 
P_akiety żywnościow w foliowych workach. Ich dystrybucją zajmują 
się Ast~ (Pani Burmistrz) i Lekarz. Gdzieś w świecie jest więc jakaś 
zorgamzowana pomoc, prowadzone są działania humanitarn . Można 
p_owiedzieć, że ~ tym upadającym mieście chleb spada z nieba i staje 
~1ę dla _bohaterow w zystkim. A więc także wyobrażonym zapachem 
1 smakiem hamburgera, którego się nigdy nie jadło. 



Dlaczego świat jest wysypiskiem? 

Po każdej katastrofie zosLają resztki dóbr z minionego świata . 

W pektaklu „Brand. Mia to. Wybrani." tymi resztkami są ubrania. 
Cały miniony świat zostaje zredukowany do „szmat'', do wielkiego 
niczym katedra wypchanego po brzegi lumpeksu. Są w nim niekom
pletne stroje po zmarły h, wytarte tkanu1y i przegniłe materace. 





Czy heroiczny czyn, na 
jaki decyduje się Brand 
ratując mordercę z bu
dynku mogącego w każ
dej chwili wybuchnąć, 
jest idealnym sposobem 
na zdobycie ludzi? 

Tak. Patrz życie i działalność Je
zusa Chrystusa. W rozpadającym 
się mieście eksces etyczny staje się 
fetyszem. 

Skąd wziął się narrator? 

Narratorem w spektaklu jest Zoran, ocalony po katastrofie noma-
da. Ten cygański bohater urodził się w mieście, do którego wygn ano 
postacie Ibsena. Jasne jest więc, że nie pochodzi on ani z „Branda", ani 
z ,Małego Eyolfa". Krążący po zgliszczach prz d t awiciel mniejszości, 
którą wiele lat t emu próbowali wybi ć mieszkańcy, zaczyna z czasem 
pełnić rolę świadka i narratora. St aje się kimś w rodzaju samozwań
czego ewangeli ty, który opowiada o boskich czynach Branda i jego 
wyjątkowo ludzkiej, podłej śmierci. 



Czy pieniądze mają dusze? 

Brand przybywa do świata, w którym już od dawu.a ~ie ma .podzia
łu na ciało i duszę. Wszystkie dualizmy zostały zrues1one; c1ało sta
ło się świątynią duszy, a dusza stała się świątynią pieniędzy, ~tóre, 
warunkują z kolei życie ciała. Matka Branda nie potrafi uWlerzyc, 
że che on przywrócić stary podział . Pyta go, czemu wierzy we . . 
własne idee o wiele mocniej niż w materialny świat, który dla me) 
jest wszystkim, nawet duszą. Dlatego decy~uj ~ si~ go o~~e~zić, 
gdy dowiaduje się, że marnotrawny yn po1 awił się w mrnscie. 

20 

Czy Eyolf ma szansę zostać Nowym Ada
mem? 

W oryginalnym tekście Ibsena Brand i Agnes mają dziecko. To 
dziecko ma na imię Alf. W świecie spektaklu „Brand. Miasto. Wy
brani." Brand i Agnes nie są w stanie nikogo nowego powołać na 
wiat. Więc jedyne dziecko, jakie mogą posiadać, to dziecko z od

zysku. Dziecko, kt óre wcześniej zmarło Allmersowi i Ricie. Eyolf 
j ~st synem -kaleką, którego Brand chce wychować na wojownika. 
Rewolucjonistę zapowiadającego przyj ście nowego świata. Tytu
łowy bohater wydaj e się nie zauważać ułomności Eyolfa. Ślepota 
Branda czyni go idealnym kandydatem na Nowego Adama. 



Czy patologia może być bo
ska? 

Allmers, Rita i E yolf (bohaterowie za
czerpnięci z „Małego Eyolfa") to rozpada
jąca się komórka rodzinna. Natomiast 
w przypadku więzi między Brandem, 
Agnes i Eyolfem mamy do czynienia z ko
mórką boską, to znaczy sankcjonowaną 
(w to właśnie wierzy Brand) przez obec
ność Boga. Bran d jest z Agnes nie w relacji 
małżeńskiej , ale w relacji typu mi trz -
uczeń. To struktura rodzinna, w której 
dominacj a mistrza-mężczyzny ma charakter 
religijny. Tworzą razem boską, patologiczną 
rodzinę. 
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Kim jest zdeformowany sobo
wtór Branda? 

Od pewnego momentu w spektaklu Brand 
funkcjonuje niczym Jezus na pustyni. 
Każda osoba, która się pojawia w jego 
otoczeniu, st aje się dla niego terrorystą , 

podejrzewanym o zamach na jego świato
pogląd . Przykładem t akiej terrorystki jest 
oczywiście Gerda - co ironiczne, a więc 
tym bardziej prawdziwe, sobowtór Branda. 
Nawet jeżeli, tak jak Brand podejrzewa, 
kościół Gerdy jest kościołem zdeformowa
nym, wynikiem pracy chorej wyobraźni, 
to pewna żarliwość, jaka tę wyobraźnię 
napędza, jest dokładnie tym, czego szuka 
Brand. A więc, gdyby nie choroba psychicz
na, dyskwalifikująca tę młodą dziewczynę, 

Gerda mogłaby się stać jego najwierniej
szym i najważniejszym wyznawcą. 



W jaki sposób i dlaczego Agnes zobaczyła Boga? 

Agnes spotykając Branda nie zadaje żadnych pytań. Wierzy mu na 
łowo. Nie wątpi. Nie podważa. To Rita zadaje pytania. To w Ricie 
kłębią się wątpliwości natury duchowej. To Rita chce zrozumieć Boga, 
o jakim opowiada Brand. Można właściwie postawić hipotezę, że 
Agnes jest doskonałą łużebnicą Pana, bo jedyne, o co pyta, to jak 
jeszcze lepiej wypełniać jego nakazy. 

„ 



Kto jest najhardziej radykalny? 

Brand i Ein ar to dwa opozycyjne światopoglądy i dwie drogi życiowe. 
W tekście Ibsena Einar jest m alarzem, który wierzy w możliwość 
przedstawienia Boga. Jego wiara jest pozyty\ na. W spektaklu „Brand. 
Miasto. W ybrani." jedyną przestrzenią artystycznej eksploracji Eina
ra jest jego własne życie. Z artysty m alarza staje się zdegradowanym 
artystą zdegradowanego życia. Einar rozumie świat jedynie wtedy, gdy 
go doświadcza w całej rozpiętości. 
Co prawda Brand również pragnie tego, co radykalne, ale jego rady
kalizm pozostaje w sferze intelektu. Doświadczenie Branda to jedy
nie doświadczenie kogoś, kto ogląda umierających. A doświadczenie 
Einara to bezpośrednie doświadczenie umierającego, czyli kogoś, kto 
osobiście, cieleśnie cierpi. 
Dla obu droga do zbawienia wiedzie przez cierpienie, ale to E inar jest 
bliżej Chrystusa. Brand nie będzie w stanie tego zaakceptować. On 
sam nie potrafi cierpi eć, jedynie myśli o cierpieniu. I t o myślenie stanie 
się główną przyczyną jego ostatecznej porażki. 



Kogo Brand wyklucza ze swojego kościoła? 

W pierwszej kolejności z swojego kościoła Brand wyklucza 
tych, którzy w ciężkich czasach kryzysu próbują pomao-ać obie 
nawzajem. W drugiej kolejności tych, którzy są przywiązani do 
życia, do tego, co materialne: do wielkiej zdemolowanej miej
skiej przestrzeni, do dziur w drogach, do pustych wieżowców, 
niedziałających kortów tenisowych. Co ciekawe, to wykluczenie 
jest wykluczeniem o wiele silniejszym niż to, które współcze
śnie promuje na każdym kroku Kościół katolicki, skreślając ze 
swojej listy trans ek ualistów, homoseksuali tów, kobiety, które 
dokonują aborcji, prostytutki oraz komuni tów. 



Co zgubili i czego szuka
ją Rita i Allmers? 

Dla fu y i Allmersa katastrofa t o 
przede wszystkim utrata go pro
cent oryginalnego tekstu „Małego 

Eyolfa". W mieście, do którego 
powraca Brand, nie mają n ic do 
powiedzenia, funkcjonuj ą raczej 
na jego obrzeżach. I tak: Allmers 
nie akceptuje świata po katastrofie . 
Wydaje się nawet, że spotkanie 
z Brandem traktuj e jak karę , choć 

momentami ich światopoglądy wy
daja się tożsame. Uważa, że 
w takiej fragmentarycznej rzeczywi
stości nie tyle nie da się, co przede 
wszystkim nie ma sensu żyć . Kiedy 
ginie jego syn, właściwie zazdrości 

mu jego przypadkowej śmierci . 

Z kolei futa (zarażona ideą Branda) 
próbuje zrozumieć paradoksy wiary, 
by dzięki tej wiedzy choć przez 
chwilę m óc funkcjonować na jakimś 
innym, wyższym poziomie. Zain
spirowana boską relacj ą pomiędzy 
Marią Magdaleną a Chrystusem, 
proponuje Allmersowi nowy rodzaj 
wspólnego duchowego życia. Pozo
staje pytanie, czy dotyk - o który 
walczy - przyniesie faktyczną i tak 

bar dzo upragnioną ulgę? 





Jako prawdzi" ą rtuację z ' i •loma mchom ' llli clź, · kami 
wybierzmy róa ulic ·. Pójdźmy tam i po tójm p ł oj ni 1 rzcz 

chwil z zamkniętymi oczami. Jc:li ''Ylm1liśrn • mi i c ru hlh · 
więk!)zość dźwięków będzi d 1 hocłziła z bli. ka cz em b d. 
wręcz niebezpiecznie bli ki . Jp 'li na z róg ulicy ni t n1chli-

wy, będziemy łyszcli dźwięki uardzi j oclległ . 
Oto oclkry ••amy, że krajobraz dźwi kim ' roz z1 rza i 
kurczy \V zależności od teno, jal wiele i w nim dziej am 
odnosi się w za adzie clo widz •nia. \V ·soki I ml nJ i o•!l'a ii zają 
nasze pole widoczności cło paru m tr ,,, p d z. d) nu ' i 

możemy widzieć i sły z ' na dal ki d lans. 
Postaraj ie się wy!)ły ze ' najbardziej ocli a-]y dźwi k. 

Co to je t? Czy moż i oc •ni j • n oclległoś ·: 

z-. na 1 J •• 

l-



Słuch ięga d IlltCJ c 
uieo iągalnych dl 1 '' zroku. 
U ho widzi poprz z ś inny i sięga 
za róg uli } . Gdy co§ j . 1 uk.ryt , 
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uigd} ni w ichd. łeś. 
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Fragmenty Dziennika Marty 
Qlrgńskźej z pierwszych rozmów 
o soektaklu „Brand. Miasto. Wr
b.,.;;ni. " 

z lute'9 
Pierwsz róba odbyła ię w mieszkaniu 
Michała. 

Kilka dni wcześniej każdy z na, dostał 

teksty „Br 1da" i 1 Małego Eyolfa" Ibsena 
\ wcr ji lcktronicznej . Rozmawialiśmy 

o na zych wrażeniach po przeczytan eh 
materiałach. Ktoś powiedział, że teksly bar· 
clzo rzypominają w klimacie ,Wertera". 
Poj awiły sif wątpliwości, zy mamy coś do 
powiedzenia w prawie wiary hrześcijań

skiej, j eżeli większość z nas je ateistami? 
Papierosy p lilo się w kuchni. 
Następnie Borczu h powiedział że chciał 

by, żeby każdy z nas z alazł s bi je ną 
.· bę, tak zwanego Dawcę Postaci. Ma to 

być przecię tny mie zkaniec mia ta, zafikso
wany na jakimś punkcie, w jakiej ś pra
wie. Mamy tę osobę poznać, obserwować, 
potykać się z nią i spisywać przeprowa

ane z nią rozmowy, zdobywać maleriały 
dotyczą e jej życia. Na pod tawie Lych 
materiałów m my zbudować postać. M to 
poszerzyć naszą n ożliwo'ć pracy nad rolą 
oraz stać się próbą znalezienia nowego 
j ęzyka dla ekspresji aktorskiej. 

Byłam zachvvycona takim pomysłem, choć 
nie ukrywam - lekko zauiepok jona. Po
j awiły ię również kwe b e moralne, temal 
w ty u i trachu. 

u ]ut~o 

Szukam Dawcy. Chodzą i po głowie dwie 
hi tori . Pierw z Lo życiory , ob e je, 
splot wydarze11 i przypadków pewnego 
bezdomnego mężczyzny, tóry żyje w mojej 
okolicy i czę to widuję go z wózkiem 
naładowanyi j akimiś przedziwnymi 
prz dmiotami. M. iwą brodę, wiek około 
60, n iebieskie oczy, jr st bardzo dobrze 
ubrany. Pimpek (mój pie·) go lubi. Chcę 
go poznać i zrobić mu kilka zdjęć. Prz z 
chwilę poczułam się jak Diane Arbu -, któ
ra hodziła po Nowym Jorku i pstrykała 
zdjęcia przeróżnym freakom. Wychodziła 
w nocy na mia Lo i zapuszczała ię \ j akieś 

dzikie zaką 1 ki. 
Kolejne o oby, które zaprząlają mi myśli, 
to ortodok yjna żydówka h1b wyzwolona 
muzułmanka. Główną cechą tych o ·ób 
powinna być obse jn na jakimś punkcie, 
ogromna pa ja lub wiara w coś lub kogoś. 

14 lutego 
Szukamy Dawców. 
Dzi kolej ne spotkanie w mie zkaniu 
Michała. [„.] Pojawiają ię wątpliwości 

dotyczące Dawców. U Lalamy ha ła klu ze: 
metropolia manile tacj viary. 
Ja podaję za przykład adownika, z któ
rym o tatnio współpracuj m j chłopak. 
O powiadam o społeczności sadowników 
pol kich. Historia wzbudza ogólne zain
teresowanie, ale po chwili Michał shvier
dza żebym może jeszcze poszukała kogo' 
innego. OK - mówię. - Poszukam! 
Mieliśmy tego dnia oglądać film Mike'a 
L igh , adzy , ale nic starczyło nam czasu. 

Spotykamy się i rozmawiamy o Dawcach. 
[ .. . ] Każdy po kolei prezentuje woje pro
pozycje. I tak Iwona opowiada o ,D liini
ście" i ,Anorektyczce z pi kiem". Gosia 
o swoim wujku Andrzeju - Hydrauliku. 
Ja o „Nowojor kiej Mak.lerce', „Skra'ne' 
Wegance" i „Prostytutce' . Zawadzki chce 
przeprowadzić rozmowy ze swoim kum
plem Szuniem, żyjącym w trzech stanach 
wiadomości" . Ciekawe - my'lę sobie. 
glądamy film, Megacities". 

Wstrząsająca -cena z mek ykańską tancer
ą porno. 

Kole jne założe ia dotyczące dawców lo: 
- nazwij sobie w jakim kręgu społecznym 
chcesz poszukiwać Dawcy, 
- weź po uwagę fakt, ż ta osoba jest 
mieszkańcem dużego miasta, 
- jaką funkcję społecz11ą pełni w tym 

- co czyta, 
- wyodrębnij atrybut ( fetysz") takiej 
osoby. 

o 
Dyskusja wokół tem atu Daw ów. Kolejne 
dookreślenie tematu i obszaru p oszukiw ń. 
Ustalamy, że będziemy się spo kać i dzie
lić materiałam i ze ·potkań z Dawcami, 

sobno. Pod koniec czerwca każdy z nas 
ma przygotować prezentacj ę. Może to być 
wywiad, wideo, mon log lub dokumenta ja 
fotograficzna. Każdy sam ustal m todę 

pracy z Dawcą i ostateczną pt'ezentację. 

, Nie myślcie o tej hi storii z Dawcami 
w sposób pr tyczny, że ma to wam pomóc 
w zbudowaniu roli w od.nie ieniu do Ibse
na, myśl ie o tym, jak o e perym ncie 



społecznym. Te rzeczy tak naprawdę będą 
udan nie w momencie kiedy na cenie 
pojawią ię atrakcyjne kreacje i etiudy, 
tylko wt dy, ady lo będą jakieś wa ze indy
widualne odkrycia. [ ... ] 

Musisz się o coś w swoim Dawcy zaczepić, 
a żeby ię o coś zaczepić to trzeba się do 
niego zbliżyć, przełamać dy tan , poznać 
go. Można się czasem zaczepić to, że 
kto nam ię nie odsłanfa, wymyka, udaje 
przed nami. To L ż je t prawda tych po
tkań.[ .. . ] 

Jeżeli wy znajdziecie w tym wartość 
i w jaki ' po ób ulegniecie fa cynacj i wo
im Dawcą, to jesteście w stanie obronić 
każdą trywialność, jaką wam Dawca przy
uo i. Możem to polem rozwijać. Możemy 
potem zrobić z te o cenę, możemy to 
rozpisać na monoloa jeszcze bardziej ale 
to już jest drugi krok, dal zy etap. 
Ja mam takie poczucie, ż większość 
tych rzeczy, o których wy móv.ricie, j eżeli 

mówicie o projekcie z Dawcami, że to są 
ciekawe rzeczy. Po pro tu trzeba już zacząć 

- Mamy za dużo blokad - mówi Bogdan. 
- Ja się boję na przykład - mówi Iwona. 

„Pomy lmy sobie o lej pracy tak że prowa
dzimy ją dwuetapowo: wy potykaci się 

i reje trujecie te spotkania z Dawc 1i, 
a dopiero później zaczn iemy rozmawiać 
o adaptaji. Ale w tym momencie dajcie 
obie taką wolność, żeby tego nie łączyć. 
Żeby na iłę nie znajdować logiki pomję
dzy p taciami z Ibsena i tymi «z ulicy». 
[ ... ]" 

Zazio się pyta, czy ma ię spotykać z a
kowską wróżką DZIDZIANĄ (podobno 
wnuczka Solskiego) z Pięknego Psa. Wszy
cy mówią że tak. Żarty żarty, żarciki .. . 

Okazuje ię, :i;e kilka o ób już u niej było. 

„Wa za funkcja ni ma być funkcją pycho
loga, który ma doprowadzić do jakiegoś 
obnażenia. Jesteście dokumentalistami." 
Ktoś uważa że większość dokumentalistów 
wy korzy tuje i manipuluje I udźmi 
i ich bi toriami. Mówimy o idei dokumen
tu. Teraz ok. 90 procent dokumentów je t 
inscenizowanych, mają pewną narrację, 

j ściemnia, to moim zadaniem je t przed
tawi nie g takim, jakim je t. Jego mito

mania i zakłamanie są jego wartością. N ie 
staram się jego podkolorowywać, zmieniać 
ani obuażać na silę." 

Michał mówi, że ktoś się powinien zaj ąć 

internetem. 

Oglądamy an1erykańsk:i dokmnent o reli
giach świata. 



Bogdan Brzyski Pan Aleksander Radziwiłł 

Kim jest pan Aleksander Radziwiłł? Bezdomnym arystokratą? 
rtystą, który wybrał życie bezdomne o-o? Czy historie , które powiada, 

są prawdziwe? 

Dawca Bogdana Brzyskiego to Dawca, który ciągle się wym yka. 
Z jednej strony, w ciągu kilku sesji opowiada o całym sw im życiu bez 
żadn eh zahamowań, z drugiej - weryfikacja faktów stawia t historie 
pod znakiem zapytania. 

W ramach pracy nad spektaklem Bogdan Brzyski zarejestrow ł ponad
godzi1me spotkanie z panem Aleksandrem . To m teriał o poszukiwa
niu i śledzeniu swojego Dawcy, a także próba zweryfikowania tego, co 
jest prawdą o nim. 

Oo,•dcJt.iakn~· niP roll crobu Murit R~ub: iwill...wL 
Sah Dtóa.y, wks; P n AJcksandcr chyb;, Ul \ ro ~ ,· 
nil. N o cb„bn> Ż1· pn nu wjoko miałq j;ikr.ś in ;11 
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Gośka Zawadzka Kibic Robert 

„. I• 

Ja I on 

lrr,utDI mwarlt11 • 110*' 1 +, 

Robert wywodZJ się ze środowiska k'1biców. Jest to grupa społeczna dysponująca ogromnym potencjałem . Ma)ą silne poczuae 
przynaletności do swojej grupy, uczestnictwa, a pnedf! wszystkim odrębnoSd w stosunku do ln f1'1ch grup. Tworzą wspolnotę I 
chętnie angaiu)ą się w działanie na jeJ rzecz. Osoby z zewnątrz przyjmowane są ze sporą meufnośoą. 
Robert przynalety do subkultury, dla ktore] czynnikiem grupowej tożsamości ]l!St l;iblcowanle swojej drużynie. IConkurencyJna 
drutyna ~t synonimem wroga. . . 
Jest członkiem dobrze uportądkowanej grupy ludzl, którzy znają swoje mieisce I wiedzą co mają czynie, a kogo uwazac za swego 
1,•1mga. 
w powsz<!Chnym odczuciu kibic to synonim bandyty, pned którym zaoslna się prawo I wprowadza nowe restrykcje. Natomiast 
sarni członkowie teJ Sllbkultury mówi o sobie lnaaej. Mają swój kodeks postepowanla, którym się w tyciu kierują, Jest to forma 
p tnotyzmu. • • 
Kibicowanie prawdopodobnie pozwala mu zaspokoić potrzebę tlllSamoścl społeanej I umocnlc poczucie własne) wartości. Moze 
powiedz.et to jest rno1a drutyna, a cl I< órzy jej kibicują to mo)ll grupa. Z dumą odnosi stę do tego. Potran przemierzać setki 

·1ometrów „ swoią drutyną. Mea piłkarski jeSl okazją do wyładowania agresji, zaznaczenia swojej obecności, ugruntowania w 
SOble przeświadczenia, Iż jestem C?lonklem określonej społeaności. 

Na rozwój osobowości Roberta 1•1 Lnacwym stoP11iU pnyczyn1ły Się czvnnl s0CJ09enne czyli wpływ zyaa społeczneqo I kultury. 
w drodze socjalaacj1 przyiął wartości I normy oraz wl/Jfy zachowań charakterystyczne dla hermetyanej grupy s połeaneJ jaką są 
kibice. Jego proces socjalizacJI zachodzi! w drodze spontan1cmego naś ladown ictwa, 1d ntyllkacj i ay tet świadomych osoblsl'i:Ch 
decyzJi samowychowawczych, ktore dokonywane są dzM:KI •nterakCjom z Innymi lud?ml. Dtlękl temu roMłnął samoświadomość . 

Pozdraw m Marta 

- Ul<ryi cytowany tekst -
- · Otig1nal Message -·-
From: Krzysztof Zawad%kl 
To: - --,---,---
Sent: Sunday, August 14, 2011 4•35 PM 
Subject; Fwd: cześc 

W~lane z iPhone'a 

Początek przekaZywanej wiadomości: 

Od: krzysztot zawadzki < _______ . 

Data: 7 czerwca 2011 09:03:34 CEST 
Oo: roberU9B8· 19 <__ _ _ _ > 
Temat: Odp : czeSć 

Cześi: 
wlełk~ dueki za odpowiedi,super.Pewnle za klik.a dni znovvu sie do Oebie zgl~ z jakąś nową proSbą.p.s.naplsz m1 prosze cz.y w 
niedalekiej przysZlośd(czerwleC} wybierasz Sle na j0k1Ś mecLG. 

W dniu 6 czerwca 2011 11:46 u:!ytltown1 robertl9BB·19 < > napisał: 
Na p1eiwsze pytanie odJ'O' e Ci Kaśka albo Anka,tak będzte obiektywnie. 
Jeśl i chodzi o muzykę jestem racze) tolerancyj ny.ale przewazme słucham Hip Hopu polsklego,oraz muzyki łub1cowsklej .„, czasem 
chodlę na kcncerty,dyskcteki.Klbic jest jak normalny czlowiek tet potrzebuje się zabawić:)Ale nie wyobrażam sobie kibica co 

X 

• i 

Cześć, 
krtyutoi uwadtkl 

wielkie dzleki za odpowledi,super.Pewnle lil kl ika dni znowu sle do Ciebie zgloszę z Jakąs nową prośbą . p ,s.napisz ml Pfosze czy 1·1 

niedalekiej przyszlośd(czerwlf!C) wybierasz sle na ) alcJś mecz.G. 

W dniu 6 aerwca 201 1 11 :46 uzytl(own1k robertl988·19 < > napisał : 
Na pierwsze pytanie odpowie Cl Kaśka albo Anka,tak będzie obiektywnie. 
Jeśli chodzi o muzykę jestem racze} tolerancyjny.ale przf!warnl slucham Hip Hopu polsklego,0<az muzyki k1b1cowsklej •• „aasem 
chodzę na koncerty,dyslcotekl.Klbic jest jak normalny alow1ek tf!l potrzebuje się zabawił:)Ale nie wyobrażam soblf! klbtca co 
Sledzl w knajpie z np.brudasami pewne rzeczy trzeba nauczyt się oddzielać .Czym Slę li1Jmu1ę;Praca,wojaze k1blcowsłue obecnie 
do tanich nie należą,nie raz lneba pnejechał pół polski za swoim zespolem,takle wyjazdy do tanich nie nałeźą,sama rozumiesz. 
Nowvch ludzi poznaie się wszędzie ale naiwięcej na stadionach na meczach:).Jeśll chodzi o przyj d61, to mam Jesteśmy Jedlll! 
wielka paaka oraz rod21na razem chodzimy na 1mprezy,dyslcotełu czy inne Imprezy.razem tez )ezdzlmy na mecze. Można na nich 
polegać w każdej tuacj l.Przede wszystkim iak Idę na mea llczę na dobra grę moje) druzyny oraz dobra lilbawę na trybunach. 
Doping )eSt bardzo watny pomaga zawodnikom a my jako kibice dobrze sle przy nim bawimy robimy vspaniala atmosfe rę na 
naszych szarych s dlonach,szkoda ze Premier 1 Jego nie udolny tad chce nas za to karał I zamydla oay zwykłym obywatela 
jakimi to MY KIBICE jesteśmy bandytam1.JeśN chodzi o świętowanie kazdy mecz inaczej jest traktowany,ci<:1ł<o to optsać bo np 
Meczu Derbowego do Jakiegoś piknikowego nie ma co porównywać.Jeśli chodzi o zadymy to w kilku brałem uclział,czy to w Lesku 
z Sanovla o.y np. W LU.Jsku lub Mlelcu,pewnle jeszcze gdZJeś by Się )8kaś znaillZla,: ),oplsywać Ich nie będę.ale nie ża ł uje tego ze 
w nich uaestnlo.ylem,wręa przec1W11ie,widał w tedy na kim można polega.Takie rzeczy duto dają i w zyciu to procentuje . 

Dnia 18 maja 2011 15:34 krzysztof zawadzki <-----~> naplsal(a): 

Cześć, 
Dzięki , tf! odpowiedllałeś .mam na rl!Zlf! takle pytania do Ciebie: 

Czy mógłbyś spr6bowac słe opisać-Jak wyglądasz.co w sobie lubisz a co nłe ,co w Tobie jeSt fajnego a co nle(Twołm zdan em albo 
zdaniem lnnych),cechy charakteru. 

Jakiej muzyki słuchasz cllodlLSz na koocerty?dyskoteld?do knajp z ]llką muzyką?ay to w ogóle ma jakleS dla Ciebie znaaenie? 

Czym się zajmujesz w tyou(p111cujesz?ua ysz sie)? 

Gdzle najczęściej pozna)l!SZ nowych ludzf> 

masz przy]aclól w ekipie z która jezdzlsz/chodzisz na mecze?sa Twoimi prty)<ic1Ólm1 bo made te same zainteresowania czy 
sprawd<aja sle t~z w Innych sytuaejaeh7 
bałes słe ich kledyś?postawllb~ '<ę Im gdyby nie podobało Cl sle Ich zachowanie? 

Co )est dla Ciebie na]Ważn lejsze jak idziesz na mea·zebysc e wyg rall?myślisz,ze Wasz doping )est wazny,ay mote chodzl o dobra 
zabawę albo zadymę' 

Jak śwletujede zwycięstwo?jak przegraoe(tzn.Wasz klub) to co wam pomaga,oo roblcle,zeby rozładowac zlośc,tal ltd.' 

Brałeś kiedyś udllal w jakiejś zad mle z policja?jesll tak,to m= cos o tym naplsac? 

Hm„Oęzko stawia sle pytania komus kogo sle w ogóle me znaJeśll będziesz w stanie odpowledZJeć ml do kolica Pr?YSZI o 
tygodma,byloby super.mozesz przesyłac mi na raty albo jak wolisz wszystko naraz . Dtlęk1 z góry. 

Goska Zawadzka 

- :J • • • „ .. „ f 'li'( ... 



Po raz pierw zy zobaczyłam mojego Dawcę w Bombie. Przyszedł 
z moją dobrą koleżanką, jako jej nowy chłopak, „Jest z Cejlonu, 
ma 39 lat. Dwa dni temu zmarł mu ojciec na raka, w L ondynie, no. 
Także Stefanek je t bardzo smutny. Poznałam go na klatce schodo
wej jak zukałam mieszkania. Poszłam do niego na kawę, prze pali
' my się i było super. Stefan jest super i jest bardzo otwarty. No i od 
wczoraj j esteśmy razem" - powi działa Ania. 
Stefan mieszka od kilku lat w Polsce, ale ciągle mówi ze p ecyficz
nym akc n em, czasem myli lub gubi słowa. Pierwsze spotkanie. 
Spotykamy się w ogródku Mleczarni na Kazimierzu. Jestem pod
ekscytowana i jednocześnie bardzo zdenerwowana. Spotkanie t rwa 
około 40 minut. Stefan p rzychodzi ze swoim psem. 

„Zacząłem myśleć , co chcę zrobić w życiu i czy chcę, że życie się 
może skończyć jutro, i tak troszkę dałem napęd, ale musiałem 
n a ten pogrzeb obciąć włosy, bo ojciec powiedział , że w Cejlo 
nie czerwone włosy to, że on przy p ogrzebie tego nie toleruje, 
jest tradycyjny raczej. Obciąłem i nie zafarbowałem sobie aż do 

teraz." 

Stef an ma prowokacyjnie zafarbow ne włosy na różowo. 

religia 
Z ero, zero, zero. Ojciec wychowany pr zez jezuitów katolickich. 
Katolik, aż do końca. Matka Polsce wychowana. No odeszła od 
katolicyzmu, została przy chrześcijaństwie , ale ... . 

Za dużo zbrodni w nazwie religii się dzieje. Po prostu religia to 
jest . .. Widzę to jako wygodną wymówkę, żeby ludzie nie musieli 
decydować i brać odpowiedzialności sami za siebie, za to co czynią, 
bo religia coś mówi, bo religia tego wym aga. 

N o dawaj to, pytaj, pytaj!! ! 
Nie mam nic. 

plany 
Że życie może jutro kończyć ię i że żyć każdy dzień tak, jakby był 
ostatni, nie j akoś planować. Że, bo przedtem , t o z kuzynką było 
tak, że za rok spotkamy się, pojedziemy t am, zobacz ny ... 
To wszystko jakoś padło, nooo j ne, to była taka myśl, jasne że 
to nie j st, yyy, to nie jest, że ja konsekwentnie tak działam, bo ja 
planuję długoterminowo. Ja planuję strategicznie, yyyyyy, zawodo
wo z firmą . W zawodzie i tak dalej, · tak dalej, ale po prostu taram 
ię żyć świadomie, że życie jest wieczne i tak nie wieczne, znaczy że 

się kończy, nie, bo ławo wieczne co znaczy? Eeeee, że jest ko
niec, zróbmy więcej t eraz. Nie wierzę w reinkarnacj ę , j akieś niebo. 
Aaaaa. To przepraszam. To złe słowo ... no. 
Spoko. 

co mam 
... tak, spoko, spoko, spoko. Ja ci pokażę parę rzeczy. Ja mam 
szczurki w domu. Ja mam psa. Ja kupiłem sobie ciężarówkę. M ój 
samochód to jest to, coś takiego (pokazuje mi zdjęcie). To jest s -
mochód, a ciężarówka to wygląda tak (pokazuje następne zdjęcie) . 

[ ... ]Ciężarówka, ciężarówka z przyczepą . Wpadłem na to, bo czy
tałem kiedyś, że w Jordanii, córka tam albo czy j kaś tam princessa 



w Jordanii, potrafi j echać ciężarówkami i ja powiedziałem sobie, że 
jak w arabskim kraju kobiet a może to robić, to ja też mogę to robić. 

[ ... ] 

Właśnie mam Lro zkę taką słabość na stare rzeczy że moj biurko 
jest co najmniej ioo lat star . 

Drugie potkanie. U Stefana w domu. Kazimierz. Godzina 20.00. 

couch urfing 
Having sex. Ha ·ng fun. Enjoying li e. 
Nie, w ogóle nie, eee ... hm ... z ro zero zero ... Wiesz co, niby tak ... 
ale couch surfing jest bardziej dla mnie poznać ludzi, no kraj przy
chodzi do mnie ... Siedzieć po pro tu 2, 3 godziny z kimś, rozma
wiać, nie wiem, o Ukrainie, o Grecji i Turcji, o cokolwiek. Głównie 
to są ludzie, którzy ymmmm trochę \vjdzieli światu, są ciekawi i ... 
a lubię po prostu kontaktować się z ciekawymi ludźmi ... to napi a
lem moje motto, to jest też Lak troszkę odstraszyć za bai·dzo grzecz
nych ludzi, żeby nie przychodzili, tak samo podpisałem się pod 
jakieś tam grupy na lewej stronie na tym portalu, grupy i tam jest 
Len grupa Kraków, grupa Polska, grupa Mo kwa, grupa też jakieś 
tam BDSM (wiązanie, dyscyplina, dominacja, uległość) i yym. 
Tak samo odstraszać niegrz cznych ludzi, którzy tam będą tylko 
siedzieli i nie będę mógł z nimi nawet porozmawiać, no ... 

dziewczyny 
Różnie . Pierwsza to był portal kontaktowy, taki w Rosji, taki, to 
było, Jezu , w Polsce odpowiednik byłby, nie mem, sympatia.pl 

albo coś takiego, albo randki ... no i tam miałem profil swój w Rosji 
i dostałem kiedyś maila ... 
No bo ja po prostu jestem totalnym ru ofilem. Kocham Rosję. Znam 
rosyjski, lecę tam od 8 lat co rok dwa, trzy razy i moje życie jest z Rosją. 
[. .. ]Przez 70 lat Państwo to było ateistyczne państwo i to pociera się na 
ludziach, nie wychowali się w szkole z religią, to jest ludzie myślą ina
czej, są bardziej otwarci, bardziej kontaktowi, yym, no i jak dziew
czyna wysłała mi maila, że p1·zyj żdża do Krakowa, żeby uczyć się i czy 
możemy się spotkać. Nie miałem zdjęcia od niej, nic, byłem przekonany, 
że jak ktoś nie wstawia zdjęcia to j t tłusta, gruba, brzydka. 
Tak, tak, tak, tak, miałem czerwone wło y, żeby to też trochę od
straszało ludzi, yym, przyjechała i po prostu była piękna . 

[ ... ] 

No OK, no i zaprosiłem ją, tutaj znaczy, do innego mieszkania jeszcze 
wówczas, pokazałem jej te rzeczy. Tak po prostu gadka gadka, kim 
jestem, ubrałem ją w te rzeczy, w ten gor t, wy okie szpilki takie, tak 
ja ją ubrałem, takie wysokie szpilki kupiłem w fetish shopie w Amster
dam.ie, i po zliśmy na wieczór, bawiliśmy się dobrU?, ·wylądowaliśmy 
w łóżku, yym, było bardzo dobrze, potem związek trwał 4 lata. 

[ ... ] 

Miała synka, strasznie go kochałem, wspóln"e wychowaliśmy, LTosz
kę tęsknie sobie no ... nie ona była tance ką, w stylu, że jak była 
młoda, tańczyła, tam raczej street dance, modern jazz, też modelo
wała, Leż tutaj mam dwa kalendarze z nią, zdjęcia, bardzo atrakcyj
na (pokazuje mi kalendarz z jej nagimi zdjęciami). 



zagrożenie życia 

Parę razy. Uuuuyyyyyyyy. Jedno to, na przykład, t akie nieświadom , 
że kiedyś się bawiłem z dziećmi w takim starym domu, pół ruina 
w Niemczech, naprawdę stary olbrzymi dom i tam wszy tko mie z
kało. Cudzoziemcy, Turcy, jedna prostytutka pracowała , miała 

swoich klientów zawsze. 
Nie mieszkałem tam, ale bawiłem się. Miałem 10, n lat. Wygląda

łem jak dziewczynka. Totalnie. Włosy długi , czarne. No. I t ak ja
koś bawiliśmy się Haidensik. Haidensik to jest chowanie i szukanie. 
Pamiętam po prostu, że, yym, szukałem, szukałem, szukałem jakoś 
dziewczyny i tak biegałem, biegałem, biegałem i taki starszy Pan -
Amerykanin - po pro tu tak wbiegłem jemu fro11talnie, pytałem się 
jego gdzie i co ona się schowała, a on mnie wziął za rączkę i zapro
wadził w taki tylny kącik, t.am gdzie' tam, tam, tam i ja biegłem tam, 
jak szybkie dziecko, patrzyłem, że nigdzie jej nie było. Wybiegłem, 

wybiegłem i miałem naprawdę szczęście, bo on już się pchał w tym 
kierunku i chciał mnie jeszcze złapać i ja gdybym nie był taki szybki 
to bym był tak daleko, żebym już nie mógł wyjść, ale to j szcze była ta 
granica, że ten metr że udało mi się jeszcze bokiem przebiegnąć, no 
i potem to nie mogłem się uspokoić. I siedziałem i jakoś. Szloch był. 

[„.] 

Na przykład kiedyś na autostradzie zasnąłem, tak konkretnie za
snąłen i obudziłem się przez to, że wjechałe 1120 na godzinę 
w bandę. Po prostu tak przez to, że głowa tak. Z koleżanką j cha
łem. To mnie obudziło, zjechałem na bok. Cała lewa strona zgnie
ciona, ale pojechałem je zcze dalsze 800 km, goo km do Ni miec 
do warsztatu i tam mi blachę wymienili. 

Kiedyś wywróciłem, dachowałem samochodem w Szwecji, to też 
było tak parę sekund przerażających. Ale też szok był, ale wsiadłem 
w samochód i jechałem dal j jeszcze ooo km, żeby jakoś zwyciężyć 
z tym szokiem. Żeby nie czuć paraliż potem. 
Yym, czuję lęk przed wysokościami, ale faktycznie taki, że, yym, 
boję ię , ale dlatego pcham się, żeby to jakoś... 

[„ .] 

Na pewno jest mnóstwo innych sytuacji, gdy czułem lęk. Kiedyś 
byłem pobity w Kazimierzu. Też j akoś parę ekund się bałem, ale to 
jest chyba mój charakter, ż ja po prostu patrzę aprzód. 

zło 

Ja miałem 25 lat , ona też ... yym. Inaczej. Nie wiem, czy powiedzia
łem ostatnim razem. Ona była już molestowana i zgwałcona przez 
ojczym jak miała 12, 1,3 lat. Niemka. Ona b ła silna postacią. Ona 
przeżyła naprawdę swoje w życiu. Aż miala i6 lat, to cztery razy 
była w ciąży z tym ojczym. On jej łamał kości, zgwałcał. Matka 
wiedziała o tym. N i nie robiła. Aż ona uciekła no i potrzebowała 
6 7 lat żeby się uspokoi '. Po prostu uciekła z domu. W squatach 
żyła. Potem jechała sobie po świecie, yym, wyżywala się na facetach 
w sensie, zżerała ich seksualnie. No i strasznie ją kochałem. 
No i właśnie ona mi mówiła: „Słuchaj, ty wiesz, co ja przeżyłam, 
czasami po prostu nie mogę mieć sex, nie mogę uprawiać sex. Idź 
sobie. Znajdź obie inne możliwości, ale żebym ja tylko nie czuła 
tego". 



Come on, Come on. Pytaj. Pytaj. 

No. Jak ię dużo denerwuję, to bardzo dużo wżeram w siebie i iiiiii 
tym większy stres, tym większa przykrość, tym bardziej się wy
łączam. To znaczy ja funkcjonuję wtedy, ja robię swoją pracę, ja 
potrafię fantastycznie kalkulov•.rać, cokolwiek, le nie ma uśmiechu. 
Jest po prostu taka zamknięta twarz. 

Mogę zobaczyć twoje ko tiumy? 
(Oglądamy kostiumy, gorsety, lateksowe ciuszki Stefana w cieDlllej 
sypialni jego ntie zkania.) 

„Ja mogę się całować z facetami. Ja nie mam z tym problemu. 
Całuję się bez emocji, na pokaz i tyle. Nie kręci m nie to. Mam tu 
takie ciuchy. 
Mam też takie buty, różne dilda. Kiedyś te buty kupiłem dziew
czynie, ale jak się rozeszliśmy, to je zostawiła. Najlepsza pod tym 
względem była ta Rosjanka. Ubrałem jej to i to. Delikatny fetysz 
kręci mnie. Taki erotyczny ubiór z klasą, czy to jest złe? A dlaczego 

. ?11111" nie .. . .. . 

Dawid Ogrodnik Michał 27 lat 

Dawid: „Poznałem go na detoxie w Monarze gdzie przebywał n a 
i6-dn io~ ~~truci~. W m~m.encie, kiedy się spotkaliśmy, był t jego 
cz~~ dz~en 1 drugie pode1śc1e (o tatnio wytrzymał trzy dni i uciekł) . 
Mieliśmy się spotkać tydzień późrUej. Ale M" chała w Monarze już nie 
było . Przypuszczam, że tym razem wytrzymał tydzień i uciekł". 

Dawid zarejestrował pierwsze (i jedyne jak do tej pory) spotkanie 
ze swoim Dawcą na telefonie komórkowym. Obraz przypadkowo został 
skasowany. Zostało tylko nagranie audio. 



Ewa Kolasińska 
ca Pomoc, Adorująca Smierć 

Niosą-

Anna 56 lat 

Operacje. 
1993 rok - wstawiono jej i/3 kręgu. 
i995 rok - reoperacja. 
i996 rok - operacja ginekologiczna, mięśniaki, usunięcie wszystkiego. 
i997 rok - urologia, uwolnienie nerki; ponieważ przy operacji gineko
logicznej podchwycono nerkę, która nic trzymała moczu. 
Pierwszego dnia po powrocie do domu ogląda pogrzeb Diany. 
i998 rok - operacja oka, coś wycinają laserowo. 
2000 rok - laserem usuwany tłuszczak z piersi, bierze dwie serie żółtej 

chemii. 
2001 rok - wycinanie woreczka żółciowego, likwidacja przetoki pod-

przeponowej. 
2004. rok - trzy operacje kręgosłupa, usuwanie narośli, zwyrodniei1, 

zarostów. 
Następnego dnia po operacji ogląda pogrzeb papieża. 
2005 rok - szósta operacja, vvymiana wszystkich rekonstrukcji kręgo

słupa na tytanowe. 
2007 rok - złamała nogę, która została uszkodzona podczas kolejnych 
operacji kręgosłupa i powstał niedowład. Nogę składano w narkozie. 

2008 rok - cieśnia ręki prawej. 
2009 rok - cieśnia reki lewej. 
Od 2008 do 2010 roku - 5 operacji laryngologicznych. 
2011 rok - operacja kręgosłupa szyjnego. 
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Po powrocie ze szpitala ogląda zdjęcia z pogrzebu Amy Winehouse. 
Po czwartej operacji kręgosłupa okazuje się, że przyciąga metale. 
Najpierw ·wyłącza baterie w zegarkach. Potem, że zakłóca EKG. Część 
piersiowa przyciąga metalowe przedmioty - nawet żelazko. W trakcie 
doświadcze11 organizm się wyczerpuje. 
Samą swoją obecnością W)"Vołuje działanie terapeutyczne na chorych. 
Basia - Parkinson - pięć lat opieki. Karmiła, myła, doglądała trzy 
osoby i parę psów w ciągu dnia, w różnych krańcach miasta. Jola - rak 
piersi siedem lat - do śmierci. Również ubierała po śmierci, myła, 
zakładała pampersa. [ ... ]Spotyka się z niewdzięcznością. Po chwilach 
zniechęcenia, wraca. Trwa to osiem lat - poświęca czas, energię, serce. 
Co chwilę jest odrzucana. Załatwia hospicjum. Aktualnie jest odrzuco
na i zniechęcona, ale ma innych potrzebujących. 

Po pierwszej operacji dostała słonia „na szczęście". Kolekcjonuje 
nieprzytomnie. Ma ponad 700 słoni. Siedzące. Wiszące, stojące, leżące, 

nadrukowane na materiałach, naszyte, pościel, parasole, firanki, ubra
nia, na obrazach, obrazkach, przedmiotach codziennego użytku, zdję
ciach. Słonie są z najrozmaitszych materiałów i sprowadzone z różnych 
stron świata. Metal, kamień, szkło, drewno, porcelana, mosiądz, plusz, 
plastik. .. 
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Iwona Budner Niezakodowany 22 lub 23 lata 

Witam wszystkich, choć piszę ten list z niechęcią, bo wiem, że jakaś 
część odbiorców nie zrozumie tego. Wyjdzie natomiast na to, że jestem 
wykolejei1cem, terrorystą, pełnym roszczeń, choć z drugiej strony, cze
mu nie mam rościć sobie praw do wolności? Świat byłby łatwiejszy do 
ogarnięcia, gdyby nie normy i obyczaje narzucone w sferze płci 
i religie, ale oczywiście to bez znaczenia, co powiem i zaznaczę, wasze 
myśli zostały już zaprogramowane, a wasze odpowiedzi mają na celu 
ratować stary porządek, nazywając takich jak ja odpadem atomowym, 
co truje środowisko. 
„Zakodowani do swej roli od dziecka przygotowywani, tak jak program 
napisano, na tylko tyle odznak życia zezwolono. Zakodowani według 
słowników żyją, nawet autorów nie znają, ci wciąż svvyrn nazewnic
twem naznaczają. Zakodowani w pokojach ołtarz tradycji stawiają, 
rodzice dojrzale nauczeni, tak samo dzieci swoje, jak siebie pilnują. 
Zakodowani nawet nie pytają, w podświadomości, snach pytania ich 
nie znajdują, jeśli usłyszą, ze wstrętem odrzucają." 
Więc czy jesteście zakodowani, czy może zaczynacie rozumieć, że wol
na wola to kłamstwo? My nie wybieramy, za nas dokonują wyboru, już 
dawno przed naszymi narodzinami. Imię, chrzest, płeć i z tym zwią
zane normy i zasady społeczne. Powiem coś dość kontrowersyjnego, 
przedstawię mężczyzn, najbardziej uprzywilejowaną grupę na świecie, 
ale skupię się na takim kraju jak Polska. Od razu mówię, nie obcho
dzą mnie takie argumenty w stylu „kobiety mniej zarabiają od męż
czyzn, więc mają gorzej" lub „nie ma dużo kobiet w polityce". Miłość 
i wolność jest dla mnie najważniejsza, mogę nawet mniej zarabiać od 
mężczyzn i tak myślę, że niebawem kobiety dostaną tyle, ile mężczyźni 

do tają . Czym jest dla mnie przemiana? Pytanie często k ierowane, 
ze względu na to, że już jak dokonujesz pewnych zabiegów, które są 
poza normą twojej płci, muszą być od razu przejawem przemian. 
A równie dobrze j st to posób wyrażania własnej osoby i nie jest to na 
tle ani seksualnym, ani również transwestycznym. Mężczyzna używa
j~cy makijażu ma do tego takie samo praw jak kobieta. Często podaje 
się argumenty w stylu „ale do faceta to nie pasuje, facet szpetny, brzyd
ki" itd. Ale może pasować, to tylko kwestia pomysłu, ale przecież jeśli 
ktoś coś źle ubierze się, to też ma do tego prawo. Poza tym, mężczyzna 
może być nieświadom swojego piękna, ponieważ nie może nic więcej 
zmienić w swoim wyglądzie oprócz lepszego garnituru. Wystarczy 
tylko spojrzeć, że gdy kobieta, na przykład, jest łysa, przestaje być dla 
otoczenia atrakcyjna, jednak włosy oraz makijaż bardzo dodają piękna. 
Ja bym to nazwał podkreślaniem, wynajdywaniem tego, co naturalnie 
jest ukryte. I, szczerze powiedziawszy, to bardzo duży wspomagacz -
włosy oraz makijaż . Wiadomo, że z brzydkiej osoby nie da się zrobić 
tak łatwo pięknej , ale właśnie często te wspomagacze są dla niej niemal 
kołem ratunkowym. Malowanie oczu na bardzo ciemny kolor może 
odwracać uwagę od tych złych ech lub podkreślać piękne oczy, a włosy 
odpowiednio dobrane do kształtu głowy mogą stworzyć harmonię 
i symetrię, dzięki której również atrakcyjność nabierze plusów. Grzyw
ka może ukryć twarz, co dodaje plusów, lub bez grzywki może oka-
zać się, że charakter twarzy jest bardziej pociągający. Te podziały na 
damskie i męskie są już męczące, a w szczególności uzasadnienia, że 
tak Bóg chciał. To jest zakodowanie na niemalże nieodwracalnym 
poziomie, ponieważ wiara chrześcijańska jest tak dominująca i nawet 
utrzymywana przez państwo. Proszono nmie o to, żebym powiedział, 
czym dla mnie jest przemiana. Przemiana to dla mnie wyraz wolności, 
nieograniczoność, ciągłe próby bycia doskonalszym, tyle że wszystko 
to robię nielegalnie. Bo mężczyzna - gorsza jednostka - nie może być 
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czymś więcej, bo jest brzydki i podły, to on ten świat zniszczył i ustalił, 
sobie odebrał wolność, tyle że ja nie jestem mężczyzną i nie lubię, gdy 
kto ś m i taką etykietę przykleja, błazna rozweselającego towarzystwa, 
debila ciągle nieuczesanego, to nie ja i nie dam się oszpecić, będę bar
dziej niż latarnie świecić. Tym jest przemiana, która pozwala mi uciec 
od szarości i być tym, kim chcę być. Ale są tacy, co uważają, że czynię 
źle, wbrew woli Boga. Kulturowa tożsamość płci de facto jest zła, to 
ona przyczynia się do podziałów i dzielenia na tych, co zasługują, 
a tych, co nie zasługują na miłość. Gdyby nie kulturowa tożsamość płci 
uważam, że też nikt by nie chciał zmieniać płci, bo ona nie jest powią
zana z gruczołami płciowymi tylko kulturowymi przywilejami. To życie 
sprzedano na zawsze, tak tanio, tak bezmyślnie oddaliście je, oddaliście 
je pod rządami niewiadomej. Lecz ja niewolników nie będę szeregów 
zasilał. 
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Przedruk fragmcJ1tów książki R. Murraya Schafer, za zgodą Autora. 

Dziękujemy ! 

konce~ja programu: Michał Borczuch, Łukasz Wojtysko 
rojekt graficzny; Agata Biskup, Przemysław Czepur ko 

rcdakc·a· Agnieszk a Fryz-Więcek 

korekta komputerowa: Piotr Kołodz i ej 
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brand miasto wrbrani 
• 

według Henryka Ibsena 

na podstawie sztuk Brand 1 l\!Jały Eyolf 

przekład __ Halina Thylwe Aleksandra Sawicka 

scenariusz l r ż sen a Michał Borczuch 
scenariusz i dramatu rgia __ Lukasz Wojtysko 

scenografia i r ż rseria światła __ Katarzyna Borkowska 

muzyka __ Krzysztof Topolski 

asystenci reżysera __ i wa Wrz 'Śniak 

Katarzyna zyng iera (F\\ST) 

as rsten t scenografa __ Karolina _ fazur ( I') 

premiera 7 października 2011 na Scenie Kamer a lnej 

obsada: 

Brand Roman Gancarczyk 

sta (Pani Burmistrz) __ l wona Budner 

M atka Branda rszula Kiebzak 

Gerda Ewa Kolasińska 

Agnes __ Marta Ojrzyńska 

Rit a __ Małgorzata Zawadzka 

E inar Krzysztof Zarzecki 

1yolf __ Dawid Ogrodnik ( I' \ T) 

Allmers __ Krzysztof Zawadzki 

L ekarz __ Zbig n iew Ruciński 

Zoran __ Bogdan Brzyski 

\'V spektak lu wykorzystano nast<; ptl) ące nagr anie : 

.\!J are-A nt oine Ch Mpentie r, /Jia/og us int f!r l'vlag dalf! nam el Jesum, 

oratorio for soprano, baritone & cont inuo, l l.423, 

w wy konani Li Concerto \locale pod dyrekcią Rene Jacobsa. 



Narodowy Story T eotr 

im. Heleny Modrzeiewskiei w Krokowie 
założon y w 1781 roku, sezon 180 

Dyrektor Na czelny i Artystyczny __ Mikołoi Grabowski 

Zastępco Dyrektora __ Aleksander Nowok 

Kierown ik muzyczny __ Mieczysław M eizo 

koordynoc jo procy artystycznej i impresariat _ _ Kingo Głowacka 

Agnieszko Szczepa ńska , Urszu lo Wać, Janusz Jarecki 
promocjo __ Barbe ro Kwiatkowska 

Ag nieszko Więckows ka, M orio T rzupek 
dz i ał literacki __ Agnieszko Fryz-Więcek , Szymon Wróblewski 

Elżbieto Bińczycko 

inspicjent _ _ Ewo Wrześniak 

suFler M arto Bosler-Górecka 
światło Adom Piwowar 
dżwię k _ _ Mieczysław Guzgon 

brygadzista sceny __ Jacek Puzio 

charakteryzacjo _ _ Aleksandra Bałuszek 
specjalisto ds. kostiumów _____ Joanno Folfasińska 

pracownio krawiecko damsko _ _ Elżbieto Rachwał 

pracownia krawiecka męska __ Fryderyk Kałkus 
pracownio butoforsko __ Jerzy Cieślicki 

pracownio malarska __ Małgorzato To logo 
pracownia stolarsko __ Zbigniew Wqsik 

pracownia ślusarsko __ _ Adom Rojek 

pracownio tapicerska __ Jon Regulsk i 
kierownictwo techniczne __ Krzysztof Fedorów, Tadeusz Kulowski 
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Ibsen w Starym Teatrze 
Nora Henryka Ibsena, która swoją tematyką „spowodowała więcej rozwodów na całym świecie ni.ż 

Werter samobójstw" była pierwszym dramatem obdarzonego mianem skandalisty Norwega, za
prezentowanym na krakowskiej scenie (w roku 1889, dziesięć lat po prapremierze w kopenhaskim 
Teatrze Królewskim). Przedstawienie było benefisem Ludwika Solskiego, który wcielił się w postać 
doktora Ranka. W dwa lata później dyrektor Jakub Glikson dał kolejną premierę poświęconą „za
gadnieniom niemoralnym i wstr tnym" - Wroga ludu. 
W powojennej historii Starego Teatru Ibsen pojawił ię na scenie tylko trzy razy: w 1957 roku dy
rektor Władysław Krzemiński wystawił Dzikq kaczkę w swojej reżyseri i, w 1960 roku Aleksandra 
Mianowska zaprezentowała reżyserskie przedstawienie dyplomowe Rosmerslwlm, zaś Marek Fiedor 
w roku 1996, za dyrekcji Tadeusza Bradeddego, stworzył pelną rozmachu inscenizację Peer Gynta. 

Nora, 1889 
Dramaturg szwedzki (norweski - przyp. red) cieszy się wielką sławą nie tylko u swych ziomków, lecz 
i w całych Niemczech. Sądząc jednak po komedii, którą w sobotę odegrano w tutejszym teatrze, to owa 

sława wydaje się więcej niż problematyczną i by może inne jego utwory jak: D:zika kaczka lub Podpory 
społeczeństwa zjednały mu ten rozgłos i otoczyły aureolą wielkoki. Autor zalicza się do szkoły skrajnych 
realistów, a ten kierunek w naszym społeczeństwie nie uzyskał je zcze p raw obywatelstwa i z pewnością 

nie prędko się z nim pogodzimy. 

Nora, jakkolwiek jest matką i żoną, ale posiada cechy dzi eka zepsutego. ie zna życia i p raw obowią 

zujących, a sfałszowanie podpisu na wekslu uważa jako rzecz niewinną . Sprawa wychodzi na jaw, mąż 

czyni jej gorzkie wyrzuty, a ona? - ona opuszcza dom, porzuca dzieci i swoje oddalenie motyvmje tym, 

że była dotąd lalką, zabawką i musi teraz pracować, aby zo tać kobietą prawdziwą. lvlotyw za nadto słaby 

i niczym nieusprawiedliwiony, tak pod względem psychologicznym. jak i realnym. Do połowy dru

giego aktu typ dość konsekwentnie poprowadzony, w trzecim łamie się zupełnie, popada w banalność 
i anachronizm. W najdramatyczniejszej chwili, gdy mąż zbliża się do skrzynki pocztowej, aby wyjąć 

list, donoszący o owym sfałszowaniu weksla, autor każe nieszczęśl iwej tar1czyć tarantellę , cąc tym 

sposobem odwrócić jego uwagę od fatalnego listu. Co prawda, ta scena jest bardzo efektowna, ale, czy 
prawdziwa? - to drugie pytanie. 

Nie lepiej wychodzą inne typy. Dr Rank jest postacią epizodyczną, niewpływającą zupełnie na przebieg 
akcji. Suchotnik mówi ciągle o swojej chorobie i bliskiej śmierci. Osobistość wstrętna i autor widocznie 

chciał się popisać ze swym naturalizmem. Przeciwnie zaś, Krogstad i Krystyna Linde grzeszą brakiem 
wszelkiego prawdopodobier1stwa, bo czyż można przypuścić, aby kobieta uczciwa chciała poślub ić ta 
kiego łotra, jakim jest Krogstad. 

Akcja przedstawienia pozostawia także wiele do życzenia, język niczym się nie wyróżnia, w ogóle kome

dia sprawia wrażenie ujemne i widocznie z tej pięknej Szwecji możemy mieć tylko dobre żelazo i zapałki . 

ale nigdy płody muzy dramatycznej , czego dowodem Nora i Amerykanka (Karla Wijkandera - przyp. 
red.). 

Pani Śnieżko-Zapolska wystąpiła gościnnie w roli tytułowej . Artystka ową po tać naiwną, trochę fanta

styczną potrafiła przyodziać w formy żywe i nadać jej pewien ton oryginalny. Rola trudna do oddania, 
gdyż oprócz naiwnośc i, wymaga także kokieterii, a przy tym akt trzeci posiada kilka scen silnie drama

tycznych. Tutaj talent musi być poparty rutyną i inteligencją, a gra utrzymana w odpowiedniej mierze, 

bo łatwo można popaść w przesadę i karykaturę. Pani Śnieżko-Zapolska ustrzegła się tych błędów i tylko 

w akcie trzecim miejsca dramatyczne wyszły nie .o słabiej, lecz te nie raziły i całość wyszła dodatn io. 

Pan Rygier jako Krokstad i pan Sulkowski w roli Prystyny robili wszystko, aby dwie te postacie wypro
wadzić z błędnego koła, lecz ich usiłowania były bezowocne i słuszną mogą mieć pretensję do pana 

Ibsena za kreślenie podobnych typów. Pan Sol ki widocznie musiał studiować suchotników, gdyż z wiel

ką prawdą odegrał rolę dr Ranka. Pan Sobiesław, jako mąż Nory. wywiązał s ię poprawnie ze swojego 

zadania. Benefis pana Solskiego przyjmowano serdecznie, a teatr był przepełniony. 

Brand. Streszczenie 

Jeszcze przed rozpoczęciem Peer Gynta, Ibsen 
napisał Brando. Praca nad utworem nabrała 
tempa w momencie, kiedy autor zmienił formę 
epicką na poemat dramatyczny. 15 marca 1866 
roku ukazał się drukiem, składający się z pięciu 
aktów, „Brand - 'Et dramatisk Digt". 

Sztukę otwiera obraz wędrówki tytułowego l::Jo

hatera po ośnieżonych szczytach dó samotnej, 

chorej kobiety. Po l'l rodze spotyka Einara i Agnes 

~ młodego malarza i jego dziewczynę. Einar roz

poznaje w Brandzie kolegę z aziecir1stwa. Brand 

krytykuje narzeczonych za lekkie pOdejśtie do 

życia, sprzeciwia się ograniczaniu „królestwa Pana 

Naszego do kościelnych murów". Einar i Agnes 
oddalają się, a Brand spotyka Gerdę - piętnasto

Ietnią dziewczynę, która zaprasza go do swego 

Lodowego Kościoła . Brand dociera do wsi, gdzie 

jest świadkiem rozdzielania· żywności wśród gło

dujących mieszkańców. Stara się przekonać ludzi, 

że powinni czerpać siłę z opresji, a gdy oburzony 

tym tłum zaczyna mu grozić , wówczas pojawia się 

Z fotelu, „Czas" 16 kwietnia 1889 

kobieta z wieścią, że jej mąż zabił dziecko, a teraz 

wzywa Szatana. Mimo niesprzyjających warunków 

Brand chce płynąć łodzią na pomoc. Agnes nama

wia Einara, by się przyłączył, a gdy ten odmawia 

- sama postanawia towarzyszyć Brandowi. Ksiądz 

pomaga zrozpaczonemu mężczyźnie pogodzić 

się z Bogiem, a poruszeni jego postawą wieśniacy 
proponują mu, aby został miejscowym księdzem, 

gdyż jego przybycie tchnęło w ich serca nadzieję. 

Pojawia się Matka Branda, która nie widziała syna 

od lat. Czując nadchodzącą śmierć, zapowiada, że 

zostawi mu cały majątek . Syn obiecuje, że odwie

dzi ją w chwili jej śmierci, ale pod warunkiem, że 

odda ona cały majątek biednym. Agnes - świadek 

tych wydarzeń - odrzuca zaręczyny Einara i posta

nawia związać się z Brandem. 

Mijają trzy lata - Alf, syn Branda i Agnes, ma sła

be zdrowie; chata, w której mieszka z rodzicami, 

jest ciemna i wilgotna. Lekarz zaleca, aby zmienił 

klimat. W tym czasie Posłaniec przynosi Brandowi 

wiadomość o chorobie Matki. Ksiądz pyta, czy ta 

wyrzekła się wszystkiego i otrzymuje odpowiedź 

Peer Gynt, 1996 
Kim jest Peer? To pytanie. dla któr g Ib en napisał dramat. 

Zdaniem pojawiającego się pod koniec sztuki ł u g i Bożego - Od lewacza Guzików - bohate r ztuki na 

imię człowieka n ie zasługuj e, bo przez całe życ ie zachowuje się jak bezw lny ruga zda rze11 . A „być s bą" 

to coś więcej niż „poprze. tać na obi ". Pn ed unicestwien iem chroni Pecra wierna Solwejga. Przez całe 

lata, kiedy zatrac 1 się w wirze bezsensownych zdarze r1, był obecny w jej nadzie i, milo ci i wierze. 

Reż er i odtwórca tytulowej roli nie 1..aprzeczaj ą takiej wykładni. Zmieniają jednak akcenty. Peer wy

kreowany reżyserską ręką Fiedora i aktorstwem Globisza j t, m imo rozmaity h ż ciowych perypetii , 
mężnych ·zynów i zbrodni, wciąż tym ·amym człowiek.iem. Sobą. ~ , że nie był wielkim grzesznikiem 

an i wielki m świętym , przemawia za n im jako osobą. Bo być człowiekiem, żyt'., to wciąż „wytapiać się" na 

nowo. Bez żadnej pewno ci, zy końcowy ef kt tych działań nie zo tan ie przeznaczony na złom . 

Inscenizacja Fiedora j st znakomita nie tylko za prawą głównej roli, cen grafii (Małgorzata Szczę niak 

- przyp. red.) oraz aktywnej w tworzeniu zmiennych nastrojów muzyki Zygmunt K nie i nego. 

Si łę tego spektaklu tworzą doskon le kom ponowane i zagrane, mien i ące ię rozmaitymi tonacjami sce

ny. Teat r najprawdziwszych wzruszeń objawia moc w dialogach Peera z matką A ą (A mia Polony) oraz 

w scenach z Solvejgą (Dorota Segda), baś ń - w m i cznej kr, inie Trollów. Gro teska to domena kapita l

nych dialogów tr jki filozofujących M łp oraz scen z awanturn iczego życ ia bohatera. 

Widowisko Starego Teatru je t pochwałą sztuki umiejącej uobecnić prawdę o życiu i człowieku z mocą. 

która poza tym wła ciwa je t chyba tylko wizyjnym ·nom i objawieniom. 

Teatr tańcztJcej wyobraźn i, Marek Mikos „Gazeta w Krakowie" 18 grudnia 1996 

Jakie było „ja" Peera Gynta, któ rego nigdy nie znalazł? Um iera stary z poczuciem pustki. Odlewacz 

Guzików (Jerzy Bir\czycki) przychodzi po jego duszę, by j ą jeszcze raz przetopić: ta, którą ma Gynt, jest 

skazą. zansą dla niego była miłość Solwejgi. Szczerość uczuć, która mogła się z niej zrodzić. Ta miłość 

wciągnęłaby go między ludzi - bo w swoim pragnieniu zawsze jest s m , zawsze poza ich kręgiem . 

'L'f stara, samotna Solwejga, czekająca na niego przez całe życie. wypowiadaj ąca w statniej scenie spek· 
taklu słowa wiary, nadziei i miłości - ratuje jego zmarnowane życie? Czy- z punktu widzen ia naszej, a nie 

Ibsena i jego czasów, wrażliwośc i - sama nie zmarnowała życia? Widzowie muszą obie odpowiedzieć: 

czy jej miłość ratuje sens takiego życia? Czy też jest tylko naszym złudzeniem, naszym marzeniem, bajką? 

Zagubione przesłani , Andrzej Niziołek „Gazeta Wielkopo lska" 8 maja 1997 

przeczącą . Drugi mężczyzna przynosi wiadomość, 

że umierająca wyrzeka się dziewięciu dziesiątych 

majątku. Dla Branda to nadal za mało. W pertrak

tacjach uczestniczy Wójt, który twierdzi, że taka 

pryncypialność nie jest dobrym przykładem dla 

ludzi. Zachęca Branda do opuszczenia wsi. Ten 

odmawia. Matka Branda umiera mówiąc, że „Bóg 

nie będzie tak srogi jak syn". Pomimo zagrożenia 

życia Alfa, Brand decyduje się pozostać na wsi, gdy 

Lekarz w dobrej wierze uświadamia mu, że wyjeż

dżając postąpiłby jak ojciec, stosując w stosunku 

do swej rodziny taryfę ulgową. Kilka miesięcy póź

niej, podczas Wigilii, Agnes wspomina zmarłego 

synka. Do chaty przychodzi Wójt z wiadomością, że 

chce zbudować „dom ubóstwa, dom zakaźny, bo 

od zarazy chronić będzie, i areszt". Brand odmawia 

pomocy i wyznaje, że pragnie zbudować nowy ko

ściół, przeznaczając na ten cel cały spadek. 

Pogrążona w rozpaczy Agnes umiera. Brand bu

duje kościół. Przed uroczystością jego otwarcia 

Dziekan (kapłan i urzędnik państwowy) prosi go 

o oddanie budvnku na cele publiczne. Brand nie 

Opracowała: Elżbieta Bi1iczycka 

zgadza się . Zachęca wiernych, aby odrzucili blichtr 

kościoła i byli gotowi do nowych wyrzeczeń . Wy

rzuca klucze świątyni do potoku i wyrusza na cze

le pochodu w góry. Mieszkańcy, po chwili euforii, 

dopytują, kiedy jego płomienne słowa zmienią się 

w czyny. W końcu Wójt i Dziekan nakłaniają ich do 

powrotu do wsi, kłamiąc, że w fiordzie pojawiła się 

ławica ryb. 

Brand zostaje sam. Wśród szczytów górskich po
jawia się zjawa Agnes: „Wszystko albo nic(. .. ) Mu

sisz słowa te wymazać z pamięci, usunąć z ~ablicy 

praw". Ksiądz nie ulega jej namowom. Błąkająca 

s ię po górach Gerda rozpoznaje w nim Chrystu

sa. W Lodowym Kościele Gerdy Brand wypomina 

Bogu, że o nim zapomniał. Dopiero teraz, kiedy 

to zrozumiał, mówi: „Mogę płakać, mogę ugiąć 

kolana, mogę się modlić". „Zawsze człowiek jeden 

zginąć musi za winy swojego pokolenia" - wyzna

je. Przetaczająca się lawina grzebie ich ciała . Głos 

w~ród grzmotów woła: „On jest Deus caritatis!" 

Opracował: Szymon Wróblewski 


