
Ariano Suassuna 

li i s · :·o 1· i a o I i I o s i •~ r 11 ej, 
czyli Testament psa 



KH 
POLSKA Ml DZ 

premiera 9 grudnia 2012 r. 
Scena im. Ludwika Gadzickiego 



Ariano Suassuna 
Urodzony w 1927 roku dramatopisarz, 
poeta, prozaik. Jego ojciec Joao, polityk, 
został zamordowany w trakcie rewolucji 
11930 roku. Suassuna studiował prawo, 
działając jednocześnie w założonym przez 
siebie Studenckim Teatrze z Pernambuco. 
Pierwszą sztukę napisał jako dwudzie
stolatek, nosiła ona tytuł Kobieta ubrana 
w słońce (Uma mu/her vestida de Sol) i od 
razu zapewniła młodemu pisarzowi zain
teresowanie krytyki. i publ1iczności. Kolej
ne lata przynosiły następne teksty drama

tyczne, inscenizowane już nie tylko przez 
studentów z Pernambuco - były to m.in. 
Bogacz skąpiec (O Rico A va rento, 7 954) oraz 
Święty i świnia (O santo e a Porca, 1957) - a 
także prozę i poezję. Suassuna zrezygno
wał z praktyki adwokackiej, a na początku 
lat 60. porzucił też karierę teatralną. Ob
jął funkcję wykładowcy na uniwersytecie 
w Pernambuco, poświęcając się studiom 
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estetycznym, teatrologii, historii brazylij
skiej literatury i kultury. Na tym polu prze
szedł całą ścieżkę kariery akademickiej, z 
habilitacją i profesurą włącznie. Odtąd pi
sał niewiele; czynnie działał za to na rzecz 
rodzinnego regionu; m.in. założył ruch 
Movimento Armorial, który zajmował się 
próbą stworzenia kultury wysokiej z ele
mentów kultury popularnej. Przyniosło 
mu to dziesiątki rozmaitych nagród i wy
różnień, nie tyllko w dziedzinie teatru. Jest 
członkiem Brazylijskiej Akademii Litera
tury, osobistością znaną i lubianą w swej 
ojczyźnie. Ostatnio wskazano go nawet 
oficjalnie jako brazylijskiego kandydata 
do Literackiej Nagrody Nobla. 
Ariano Suassunajest od 65 lat mężem Ze
Iii de Andrade Lima, z którą ma sześcioro 
dzieci. Namiętnie kibicuje drużynie pił

karskiej Sparto Club do Recife. 

Piotr Cieplak 
Reżyser urodzony w 1960 roku. Absolwent 
teatrologii w PWST w Warszawie (gdzie 
jest dziś pedagogiem) i reżyserii w PWST 
w Krakowie. Twórca kilkudziesięciu przed
stawień, które zapewniły mu odrębne 
miejsce w świecie polskiego teatru. Jego 
spektakle charakteryzuje stylistyczna wie
lopostaciowość, sięganie do rozmaitych 
konwencji teatralnych i ich eksperymen
talne łączenie, a zarazem jednorodność 
tematyczna. Opow1i adając o ludzkiej toż
samości, kondycji człowieka, międzyludz
kiej solidarności i zmaganiach z tajemnicą 
istnienia, chętnie sięga po teksty wiążące 
się z tradycją judeochrześcijańską (spek
takle takie jak Historyja o chwalebnym 
zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z 
Wilkowiecka, Teatr Współczesny we Wro
cławiu, 1993, Teatr Powszechny w Warsza
wie, 1994, Księga Hioba we wrocławskim 
Teatrze Współczesnym, 2004, Księga raju 
!cyka Mangera w warszawskim Teatrze 
Żydowskim, 201 O), ale tej samej proble
matyki potrafi się doszukać nawet w stric
te rozrywkowej sztuce Słomkowy kapelusz 
Eugene'a Labiche'a (Teatr Powszechny 
w Warszawie, 2005) . K1ilkakrotnie sięgał 

po sztuki Szekspira (Wesołe kumoszki z 
Windsoru, 2000, Król Lear, 2001 ), insce-

nizował Becketta (Szczęśliwe dni, 2007), 
Białoszewskiego (Wyprawy krzyżowe, 

1995), Wyspiańskiego (Historia Jakuba, 
2001, A/bośmy to jacy, tacy, 2007), Słowac
kiego (Fantazy, 201 O), polskich autorów 
współczesnych (W. Tomczyk, J. Pilch, A. 
Pałyga). Ważną częścią jego twórczości 
są spektakle dla dzieci, od Kubusia P. wg 
A.A. Milne'a (Teatr Studio w Warszawie, 
1999) przez Ach, jak cudowna jest Panama 
Janoscha (2002, 2006) oraz Amelkę, Bobra 
i króla na dachu Tankreda Dorsta i Ursuli 
Ehler (Teatr Guliwer w Warszawie, 2005) 
do Opowiadań dla dzieci l.B. Singera (Te
atr Narodowy w Warszawie, 2007). „Moż
na powiedzieć, że ja śpiewam wciąż tę 
samą piosenkę" - przyznał w wywiadzie. 
„Poruszam się wokół tych samych spraw, 
tematów. Dlatego staram się tę piosenkę 
śpiewać czy grać na najróżniejszych in
strumentach:' 

Za twórczość artystyczną uhonorowano 

go prestiżowymi nagrodami, wśród których 

można wymienić m.in. Paszport Polityki 
(2001 ), Nagrodę im. Konrada Swinarskie 
go, przyznawaną przez miesięcznik „Teatr'' 
(2005, 2012). 
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Andrzej Witkowski 
Absolwent Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Scenografii w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Zadebiuto
wał scenografią do spektaklu Kaligula w 
reżyserii Bohdana Cioska w Teatrze Współ
czesnym w Szczecinie (1982). W jego do
robku znajduje się ponad 150 realizacji 
teatralnych i telewizyjnych, zrealizowa
nych na scenach w całej1 Polsce, a także w 
Teatrze Telewizj1i. Był scenografem Teatru 
Współczesnego we Wrocławiu, Starego 
w Krakowie i Narodowego w Warszawie. 
Współpracował z takimi artystami, jak Je
rzy Jarocki (Czechowa Płatonow oraz Pła
tonow - akt pominięty), Paweł Miśkiewicz 
(Sztuka Y. Rezy, Głód K. Hamsuna), Jerzy 
Stuhr (Wielebni S. Mrożka), Mikołaj Gra
bowski (Wesele S. Wyspiańskiego), Krysty-

na Meissner (Królewna Orlica T. Micińskie
go). Jest autorem większości scenografii 
do przedstawień Rudolfa Zioły oraz czę
stym współpracownikiem Piotra Ciepla
ka, z którym zrealizował takie spektakle, 
jak m.in. Historia Jakuba wg S. Wyspiań
skiego (2001 }, Księga Hioba (2004), Narty 
Ojca Świętego J. Pilcha (2005), Słomkowy 
kapelusz E. Labiche'a (2005), Opowiada
nia dla dzieci l.B. Singera (2007), Fantazy J. 
Słowackiego (201 O), wreszcie Nieskończo-

na historia A. Pałygi (2012). 

Za swe prace Witkowski otrzymał sze 
reg wyróżn ień, wśród których znalazły się 

trzykrotnie nagrody na Opolskich Kon
frontacjach Teatralnych. 

Paweł Czepułkowski 
Kompozytor, perkusista, multiinstrumentalista, konstruktor in
strumentów. W składzie Kormoranów od 1991 roku. Współpra
cował z teatrami Klinika Lalek, Ad Spectatores, Montownia, Ca
pitol. Brał udział w akcjach Pomarańczowej Alternatywy i grupy 
Luxus. Jest założycielem eksperymentalnego zespołu Karbido, 
z którym objechał Po1lskę i praktycznie cały świat, a przy tym 
gościł także w Legnicy z programem Stolik. 
Zarówno jako samodzielny artysta, jak i członek rozmaitych 
grup, Czepułkowski jest twórcą muzyki do spektakli teatral
nych, teatrów telewizji, radia, filmów fabularnych i dokumen
talnych. Ważną częścią jego kariery teatralnej jest współpraca 
z Piotrem Cieplakiem, z którym spotkał się już kilkanaście razy, 
począwszy od reailizacji Wypraw krzyżowych M. Białoszewskie
go (Teatr Dramatyczny w Warszawie, 1995) aż po Księgę raju 
lcyka Mangera (Teatr Żydowski w Warszawie, 201 O). 

Michał Litwiniec 
Muzyk, kompozytor, happener, aktor urodzony w 1971 roku. 
Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
członek Kormoranów i Karbido, współpracujący m.in. z Kliniką 
Lalek, Pomarańczową Alternatywą i grupą Luxus. Kreator wro
cławskiej Artystycznej Kawiarni Pod Kalamburem. Komponuje 
muzykę do spektakli teatralnych i telewizyjnych m.in. Marcina 
Wierzchowskiego i Małgorzaty Bogajewskiej. Od 1992 roku sta
le współpracuje z Piotrem Cieplakiem; napisał muzykę do wie
lu jego spektakli, wśród których można wymienić warszawską 
realizację Historii o Miłosiernej Suassuny (Teatr Rozmaitości, 
1997), Ach, jak cudowna jest Panama Janoscha (Teatr Lalek Ba
nialuka w Bielsku-Białej, 2002), Opowiadania dla dzieci l.B. Sin
gera (Teatr Narodowy w Warszawie, 2007), Król umiera, czyli ce
remonie E. Ionesco (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 2008) 
i kilkanaście innych tytułów. 
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Poniższe fragmenty korespondencji 
opublikowanej w tomie: Listy emigran
tów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 
7 890-1891, oprac. W. Kula i in., Warszawa 
1973. Listy te pochodzą z archiwum Kan
celarii Ober-Policmajstra Warszawskiego 
i nigdy nie doszły do swoich adresatów. 

Małpuf to dLiZo jest, zrnije, wenze, 
dzikie bydło, krokodyle,j aszcz urkita
kie dLiZe jak koty, robaki rozmaitego 
gatunkuj akie wcale nie widzieliście, 
sorn muchy takiejak we wieczur la
taj om to ślipie maj om jak elekstryka 
tak światło bije ot nich. 

Oni lijczo sie kato'lyci i w kościołach 
tak sarno majo jak i u nas, ale nie 
opserwL<l ą tak sciśle jak my swojej 
religyi, świont prawie zadnych nie 
świenco. Ci co ido za proczesj o to 
sie śmiej o, rozmawiaj o, niektorzy 
gwizdajo, nie takjak u nas, co kazdy 
idzie skromnie i rnodly sie. 

BrazyUa jest to kraj obszerny, że 
wszystkich Polaków rnoż.e pomie
ścić ijeszcze miejsce bedzie,zara
zern kraj mlekiem i miodem płynący, 
wolność nadzwyczajna. Wonność 
cały rok. 11 
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Mowa jest porh1ga\ska, nic. nie roz u
miemy jak oni do nas mówią to my 
we.ale nie rozumiemy, aj ak my do nich 
mówim, to oni nic. nie rozumieją. Ksiąc. 
portuga\ski msze odprawia po łac.zinie 
tak jak i w Po\sc.y, ale my mowy jego 
nie znamy, a on naszej nie zna. 

Króla tL1taj nie mamy tylko republike, 
dawniejsi mieszkańcy byli dzicy i te
raz jeszcze bandy się włóczą i tych 
się boj emy bo jak na nas by napadli 
to,j ei.eliby było ich więc.ej jak nas, to 
by nas wytłukli jak se.z ur ów. 

... u was mówiono, że w Braze\ii nie 
ma kościołów i księży, nieprawda, 
są. By\iśmy na odpuście, u spowiedzi 
i LI bierzmowania. Był LI nas nie ty\ko 
biskLip, a\ezastępc.a Oj ca.Świętego 
i bardzo prześlicznie i pięknie się od
prawia\y ceremonie i wspaniale mu
zyka grała na instrumentach, z broni 
strzelali, tak że aż głucho w koście
le było, a w czasie nabożeństwa na 
chórze pieśń śpiewali po\ską staro
dawną „Boże, coś Po\skę przez tak 
lic.z ne wieki. .. " 
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Nagna\i nas w takie miejei.sce pomiedzy dziki na
rót i strasznie dL1Zo robastwa. 5ą takie robaki, ż.e 
człowiek niewi, a ono w\izie w ciało i toczy ż.ywo 
człowieka i poniewasz tego tyn dziki narót jest taki 
ii.e ma takąstrzelbę,ż.e potrafi człowieka zabić o 
300 kroków bez ż.adnygo huku, wienc musiemy się 
mić przy broni we dnie iw nocy.za pasymsztucer 
dubeltowy i fLiZyje i nósz, i dlatego na kazdem kro
kusie musze boić. 

Wiara tu jest kato\icka, język portugalski. Ludzie 
są tu bardzo dobre, grzeczne i ustępne i czarne 
ludzie tak samo, rząd tutejszy bardzo dobry i trzy
ma porządek,j ei.eli kto był w Polsce złym to niech 
tu niejedzie bo itumuźle będzie, ma się rozumieć 
jak by nie było kary to by nie było miary ... 
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