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Ryszard Krynicki 
Nasze życie rośnie 

Nasze życie rośnie jak trwoga i lęk, 

nasze życie rośnie jak kolejka po chleb; 

nasze życie rośnie jak trawa, jak kurz i jak mech 
jak pajęcza sieć, szron i kolonia pleśni, 

nasze życie rośnie nieubłaganie jak kaszel i śmiech; 

niezależnie od wojen, rozejmów, rokowań, 
odprężenia, zmian klimatu, ONZ, 
tajnego wyzysku i jawnej tyranii, 
pychy czarnych limuzyn i bezdusznych sędziów, 

sług bezeceństwa, poddanych nicości, 

trujących gazet i przeszczepów serca, 
tajnych układów i jawnego kłamstwa, 

drwiny z naszych świętości, 

zatrucia atmosfery i trzęsienia ziemi; 

nasze życie rośnie niepowstrzymanie, na zgliszczach 
i przez najgłuchszy sen, 
ponad nami, wokoło i przez nas, którzy jesteśmy 
jego marnotrawnymi synami, 
nasze życie rośnie jak ukryty wzrost cen, science fiction, 
jak ciśnienie krwi, imperia fikcji, 
obawa przed spóźnieniem do pracy lub spojrzeniem w oczy; 

nasze życie rośnie jak płód i jak głód, 

nasze życie rośnie jak flora i fauna 
ale nasze życie nie rośnie jak nienawiść, żądza odwetu 
czy pragnienie zemsty 
i nawet wtedy, kiedy nie wie, czego chce, 
nasze życie chce żyć jak człowiek. 



Samochód pojawił się w umówionym miejscu punktualnie. Moja przewodniczka i ja wsiedliśmy. Auto 
prowadził młody człowiek. Jechaliśmy długo po przedmieściach Mińska . Wreszcie zatrzymaliśmy się . Furtka była 
otwarta na oścież. Na niewielkiej działce stał mały biały domek. Weszliśmy do znajdującego się za domkiem 
zapuszczonego ogródka. Było tam już około czterdziestu osób. Przeważali ludzie młodzi . Przy wejściu Natalia 
sprawdzała listę. Widzowie podawali swoje nazwiska i dodawali informację, przez kogo są rekomendowani. 
Weszliśmy. Domek był zaadaptowany dla potrzeb teatru - tzn. ściana między dwoma największymi pokojami 
została zburzona. Dzięki temu powstała przestrzeń około 50 metrów kwadratowych. Sala ta stanowiła większą 
część powierzchni całego domku. Widzowie siedzieli na deskach, dla kilkorga gości specjalnych znalazły się 
krzesła. 

Najpierw Nikołaj Chalezin przedstawił autorski monodram „Pokolenie jeans". 

Nastąpiła przerwa. Przerwę większość widzów spędziła na dworze, mimo listopadowego chłodu. Ludzie byli 
wyluzowani, nieco podekscytowani sytuacją. W końcu byliśmy w teatrze działającym nieoficjalnie, w podziemiu. 
Moja przewodniczka zapytała kilku studentów czy może im zrobić zdjęcia - zgodzili się bez wahania. W przerwie 
można też było wrzucić pieniądze do stojącej w dawnej kuchni puszki. 

W antrakcie pojawiło się kilku nowych widzów - w czasie drugiej części kilka osób siedziało po prostu 
na podłodze . 

Drugim punktem wieczoru było przedstawienie - „Predstaw siebie liubow", (Wyobraź sobie miłość) 
według tekstu Iriny Krasowskiej . Irina Krasowska napisała tekst o sobie i swoim mężu - Anatolu Krasowskim. 
Anatol Krasowski białoruski biznesmen, wspierający opozycję został w 1999 roku porwany przez „nieznanych 
sprawców". Do tej pory go nie odnaleziono. Po przedstawieniu długo szliśmy ulicą, dyskutując . Młody człowiek 

w samochodzie cierpliwie czekał. 

Kilka dni później w ambasadzie RP w Mińsku, w obecności akredytowanych w Mińsku ambasadorów, 
aktorzy Wolnego Teatru przedstawili moją „Norymbergę" dla liderów białoruskiej opozycji. Ale to już jest zupełnie 
inna historia, opisana zresztą przez Natalię Radiną na opozycyjnym portalu Xaprn~ · 97. 

Wojciech Tomczyk 

Ryszard Krynicki 
Mówiąc 

Mówiąc: - Jak mogę walczyć 
o ludzkie prawa 
skoro mam żonę i dziecko? -
sam skazujesz je na karę, 
której wymiaru nie znają 
nawet oprawcy. 
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Zygmunt Hilbner 
Polityka i teatr 

Teatr konspiracyjny - czy to nie absurd? Zaprzeczenie samej istoty teatru, który jest działalnością 
publiczną? Można pisać do szuflady, malować na strych, ale grać w ukryciu? 

W czasie wojny jako czternatoletni chłopiec należałem do tajnego harcerstwa, które było w owym czasie 
organizacją paramilitarną, szkolącą przyszłych żołnierzy podziemia. Szczególnie uroczyście obchodzone były 
przyjęcia do organizacji, połaczone z wręczeniem krzyży harcerskich. Nasz zastęp postanowił uczcić przyjęcie 
młodszych kolegów przedstawieniem obrazującym walkę Polaków na wszystkich frontach . Ten amatorski 
spektakl odbywał się w salonie prywatnego mieszkania jako „część artsytyczna" uroczystości . 

Widowisko było udane . Nas. wykonawców, poniósł jednak temperament. zapomnieliśmy więc 
o wymogach konspiracji. Przypomniało nam o nich brutalne pukanie w ścianę od strony sąsiadów. Gdyby 
zamiast walić w ścianę zadzwonili na Gestapo, finał przedstawienia byłby dla nas tragiczny. 

To moje prywatne wspomnienie o konspiracyjnym teatrze stanęło mi jak żywe przed oczami. gdy w roku 
1982, po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, uczestniczyłem - tym razem jako widz - w przedstwieniu 
„teatru domowego". Podobna sceneria: prywatne mieszkanie, sprowadzona do minimum inscenizacja, 
publiczność złożona wyłącznie z zaufanych znajomych gospodarza stłoczona na podłodze. Tylko co dostojniejsi 
i leciwi goście mogli liczyć na krzesło . Zachowane środki ostrożności - widzowie przychodzą w odstępach 
parominutowych, przygotowany skromny poczęstunek pozoruje uroczystość rodzinną .. . , co i tak nie na wiele 
by się zdało , gdyby wtargnęła milicja. Raz się to zdarzyło i wówczas wszyscy obecni w mieszkaniu zostali 
odwiezieni na komisariat . Ponieważ trudno im było cokolwiek udowodnić, większość osób została zwolniona 
po spisaniu personaliów, pozostali spędzili noc na milicji, właściciela mieszkania ukarano wysoką grzywną. ( ... ) 

Teatr domowy ma swój historyczny rodowód. Czymże, jeśli nie teatrem domowym były prapremiery 
„Świętoszka" i „Wesela Figara" w magnackich rezydencjach? Trudno byłoby je nazwać konspiracją ze względu 
na rozgłos, jaki im towarzyszył, cel jednak przyświecał im podobny: ominięcie oficjalnie istniejących zakazów. 

Teatr domowy przybiera formę konspiracyjną dopiero w krajach zniewolonych. W tej postaci pojawia się 
on np. na ziemiach polskich w XIX wieku, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, a następnie za okupacji niemieckiej 
w czasie ostatniej wojny. Nie ma racji Patric Marsh w swoim studium o teatrze francuskim lat wojny pisząc : 

„Było oczywiście niemożliwe posiadanie teatrów podziemnych na tej samej zasadzie, na jakiej miało się 
podziemne pisma i podziemne książki". Przykład Polski dowodzi, że jest to całkowicie możliwe. Działających 
w czasie okupacji zespołów teatralnych było w Polsce tak wiele, że historycy teatru nie potrafią już dziś zestawić 
pełnego ich rejestru. 

Kolejny etap dziejów teatru domowego nie wiąże się już z obcą okupacją. Pojawia się on ponownie 
w Czechosłowacji po zdławieniu Praskiej Wiosny. Vlasta Chramostova, aktorka czeska, sygnatariuszka słynnej 
Karty 77. pozbawiona praw wykonywania zawodu zakłada teatr domowy. 

W Polsce teatr domowy pojawia się znów po wprowadzeniu stanu wojennego. 

Teatr konspiracyjny jest teatrem wędrownym. Stara się za każdym razem zmieniać lokal, mimo wiążących 
się z tym niewygód. Tego wymaga bezpieczeństwo i aktorów, i widzów. ( .. . ) 

Teatr konpiracyjny to teatr polityczny szczególnego gatunku. Zazwyczaj polityką jest w nim już sama 
obrona odrębności narodowej , własnych wartości kulturowych. („ . ) Zniewolony naród pragnie udowodnić, że 
posiada własną twórczość, własną kulturę i własne tradycje, posiada prawo do samodzielnego i niezależnego bytu 
państwowego. Gdy przemoc nie jest narzucona z zewnątrz, gdy dyktaturę sprawuje władza rodzimego chowu, 
choć wspierana przez obce mocarstwo, teatr konspiracyjny podejmuje obronę wartości kwestionowanych, 
poniżanych, leceważonych, jak wolność słowa i przekonań, prawa jednostki. pluralizm światopoglądowy 
i polityczny. ( „ . ) 

Jeśli walka kojarzy się z niebezpieczeństwem, narażeniem życia, ofiarą, to teatr konspiracyjny bardziej 
od innych zasługuje na miano teatru walczącego. 
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Ryszard Krynicki 
Czym jest poezja, 
jeśli nie ocala narodów ani ludzi? 

Czym jest poezja, jeśli nie ocala 
narodów ni ludzi, 
ani narodów i ludzi przed samymi sobą, 
lecz tylko to, co ludzie 
i narody tak łatwo potrafią zniweczyć? 

Czym więcej być może, jeżeli !lie trwożnym 
jak bicie śmiertelnego serca, 
silniejszym od lęku przed nędzą i śmiercią 

głosem sumienia? 
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MARTA ALABORSKA 

Irina Bogdanowa 
przewodnicząca obywatelskiej 
inicjatywy Free Belarus Now, 

prywatnie siostra Andrieja 
Sannikova, białoruskiego 
kandydata w wyborach 

prezydenckich 2010 roku, 
skazanego po wydarzeniach 

z 19 grudnia na 5 lat kolonii karnej 

EWA MAKOMASKA 

Irina Krasowska 
prezes fundacji . Mb1 

noMH1-1M", żona zaginionego 
w niewyjaśnionych 

okolicznościach Anatola 
Krasowskiego - biznesmena 
wspierającego białoruską 

opozycję 
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B s A 
MARTA KURZAK 

Julia Bondarenko 
dziennikarka. córka Zmitzera 

Bondarenki, działacza 
opozycyjnego, skazanego przez 
miński sąd na 2 lata kolonii karnej 

za udział w tzw. powyborczych 
"masowych zamieszkach" 

LIDIA SADOWA 

Natalia Radina 
redaktor opozycyjnego portalu 

Xaprns:i '97, aresztowana za udział 
w wiecu powyborczym w 2010 

roku 

ADAM BIEDRZYCKI 

Bohater 

D A 
AN NA Cl EŚ LAK 

Natalia Kalada 
założycielka i dyrektor 

Wolnego Teatru 

MAŁGORZATA LIPMAN N 

Irina Chalip 
dziennikarka, żona Andrieja 

Sannikova 

Białoruski Wolny Teatr 
6enapycKi csa60AHbl T3aTp 
powstał w 2005 roku w Mińsku. Jego założycielami są małżonkowie 
Natalia Kalada i Nikołaj Chalezin. W skład zespołu wchodzi 17 osób. 
Spektakle Wolnego Teatru, ze względu na bezpieczeństwo 
artystów i widzów, odbywają się zazwyczaj potajemnie w ciągle 
zmienianych lokalizacjach. 
Szykanowany w ojczyźnie Wolny Teatr grywa często poza granicami 
Białorusi, występował w 30 krajach na 5 kontynentach. Został 
nagrodzony Europejską Nagrodą Teatralną zwaną teatralnym 
Oskarem oraz Nagrodą Republiki Francuskiej przyznawaną 
za działalność na rzecz obrony praw człowieka. Brał udział 
w festiwalu Globe to Globe organizowanym przez londyński 
The Globe Theatre. 
W 2011 roku Teatr nagrodzony został nagrodą Fringe First na 
Festiwalu Teatralnym w Edynburgu. 
Jak twierdzą założyciele Wolnego Teatru grupa będzie działać 
tak długo, jak długo łamane będą na Białorusi prawa człowieka 
i zasady demokracji. 

Justyna Łagowska 
scenografka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Dyplom przygotowała w 1998 w katedrze scenografii u prof. 
Andrzeja Sadowskiego. Projektowała scenografię m .in. do spektakli: 
Historia Jakuba wg Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Piotra 
Cieplaka (teatr warszawskiej Akademii Teatralnej, 1996), Alpejskie 
zorze Petera Turriniego w reżyserii Rafała Sahary (stołeczny Teatr 
Dramatyczny, 1998). Z reżyserem Janem Klatą pracowała nad: 
Rewizorem Mikołaja Gogola (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, 
2003), Lochami Watykanu wg Andre Gide'a (Teatr Współczesny 
we Wrocławiu, 2004), H. wg Hamleta Williama Szekspira (Teatr 
Wybrzeże - Stocznia Gdańska, 2004), Nakręcaną pomarańczą wg 
Anthony'ego Burgessa (Teatr Współczesny we Wrocławiu, 2005), 
Trzema stygmatami Palmera Eldritcha wg Philipa Dicka i Oresteją 
Ajschylosa, Trylogią wg Wyspiańskiego (Stary Teatr w Krakowie, 
2006, 2007, 2009), Witaj/Żegnaj Suzan Lori Parks (Bydgoszcz, 
2008), Ziemią obiecaną wg Władysława Reymonta (Łódź/ 
Wrocław, 2009) . Z Remigiuszem Brzykiem nad Juliuszem Cezarem 
Szekspira (Wrocław 2007), Brygadą szlifierza Karhana Kani (2008). 
W spektaklach ze swoją scenografią jest także reżyserem światła. 
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Dyrektor Naczelny - Andrzej Seweryn 
Dyrektor Artystyczny - Jarosław Gajewski 

Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych - Marek Szyjko 
Główna Księgowa - Małgorzata Murawska 

Sekretarz Generalny Teatru - Michał Sieczkowski 

Kierownik koordynacji pracy artystycznej 
i sekretariatu - Małgorzata Skrocka 

Koordynacja pracy artystycznej - Paulina Ostrowska 
Impresariat - Bartosz Borowicz 

PR I Sponsoring - Katarzyna Gaweł-Stańkowska 
Wizerunek I Komunikacja - Olga Sander-Stachurska 

Specjalista ds . audiowizualnych i nowych technologii - Grzegorz Pindelski 
Dział literacki - Patrycja Mikłasz-Pisula, Magdalena Mróz, Anna Skuratowicz 

Główny inżynier - inż . Leszek Włodarkiewicz 
Pracownia scenograficzna - Jolanta Gałązka, Grażyna Piworowicz 

Kierownicy pracowni: 
akustycznej - Paweł Betcher 

krawieckiej damskiej - Zofia Borycka 
krawieckiej męskiej - Ryszard Szczepański 

malarskiej - Janusz Przepióra 
modelatorskiej - Zbigniew Petschl 

oświetleniowej - Jarosław Wardaszka 
perukarskiej - Magdalena Taff-Porębiak 

stolarskiej - Krzysztof Boniecki 
szewskiej - Waldemar Kamiński 
ślusarskiej - Grzegorz Maryniak 
tapicerskiej - Mirosław Metylski 

Kierownik rekwizytorni -Paweł Wrześniewski 
Brygadier sceny - Zbigniew Dybek 

Brygadierka garderobianych - Iwona Różycka 

Realizator dźwięku - Piotr Wąsik 
Realizatorzy światła - Tomasz Mączewski, Krzysztof Włodarczyk 

Inspicjent - Przemysław Pawlicki 
Redakcja programu - Patrycja Mikłasz-Pisula 

Projekt plastyczny programu - Mateusz Kurek I Eyedea 

W programie wykorzystano: wiersze Ryszarda Krynickiego z tomów: „Nasze życie rośnie", ABC, Kraków 
1981 i „Niewiele więcej", Przedświt, Warszawa 1984; relację Wojciecha Tomczyka ze spektaklu Wolnego 
Teatru - pierwodruk; fragment eseju Zygmunta Hubnera z tomu „Polityka i teatr ", Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1991; oraz zdjęcia z prób autorstwa Marty Ankiersztejn. 
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Biuro Obsługi Widzów 
Główny specjalista - Justyna Wrońska 

22 826 61 64, tel./fax 22 826 49 18 
e-mail : bow@teatrpolski.waw.pl 

Wydawnictwo Teatru Polskiego w Warszawie 
sezon 2011/2012 

nakład: 1000 egzemplarzy 
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