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PATRZĄC Z KOSMICZNEJ 
PERSPEKTYWY 
Rozmowa z reżyserem spektaklu Pawłem Szumcem 

- Kto właściwie jest bohaterem Twojego przed
stawienia? 

- Pokuszę się o stwierdzenie, że w moim spektaklu 
nie ma głównego bohatera, bo każda z postaci ma 
tak bogaty swój świat wewnętrzny, że widz będzie 
mógł wybrać sobie, za którą z nich podąży jego 
uwaga ... 
Oczywiście jedne postaci istnieją jakby „więcej': są 
bardziej rozbudowane, inne orbitują wokół tych 
ważniejszych, ale wszystkie mogą być dla widza tak 
samo atrakcyjne. 

- Jednak tytułowy Królik Królik już przez autor
kę został wskazany jako osoba w pewien sposób 
ważniejsza. 

- Rzeczywiście tytuł sugeruje, że głównym bohate
rem jest Królik-tzn. chłopak, który nazywa się Królik 



Królik i twierdzi, że przybył z kosmosu. Jednocześnie 
pojawia się pytanie, czemu autorka główną postacią 
chciała uczynić kosmitę ... Sądzę, że Coline Serreau 
postanowiła w ten sposób narzucić określoną per
spektywę patrzenia na nasz świat - kosmiczną per
spektywę. W pewnym momencie Królik wyraża taką 
oto myśl: uświadomcie sobie, że nie stanowicie cen
trum Wszechświata. Oczywiście nie oznacza to, że 
w związku z tym mamy się teraz skupić na penetro
waniu Kosmosu. To jest raczej pytanie o nasz ludzki 
egocentryzm i egoizm. 

- Drugą osobą, która w tym dramacie „istnieje 
więcej" jest na pewno Matka. 

- Ona jest dla mnie postacią równie ważną jak Kró
lik. To ona w pewien sposób porządkuje ten świat, 
wokół niej krąży cała rodzina i nie tylko, to ona przy
ciąga swoją energią sąsiadów, znajomych i niezna
jomych ... Już w pierwszej scenie widać, że świat bez 
Matki jest światem bez energii, bez ruchu. Ona jest 
takim Słońcem wokół którego orbitują planety, do 
którego się powraca po pewnych doświadczeniach 
życiowych po siłę i odpowiedź na pytanie, czy jest 
możliwe rozpoczęcie wszystkiego od początku. 

Wzruszające jest przyglądanie się jej macierzyństwu. 
Ma pięcioro dzieci i z każdym z nich inne relacje, bo 
każde jest inne. To trochę tak jak w filmie Viscontie
go Rocco i jego bracia, bo zawsze w rodzinie jest jakiś 
enfant terrible, jakiś ulubieniec, jakiś nieudacznik, 
ktoś, komu zawsze się udaje, itd. Tak jest też w ro
dzinie Królików i obserwowanie jak Matka przyjmu
je wszystkie porażki swoich dzieci, ich kłamstwa, czy 
niemówienie prawdy jest fascynujące. 

-A ile wspólnego ma Matka z naszą poczciwą pa
nią Dulską? 

- Dużo. Chociaż oczywiście nie ma tu tej mieszczań
skiej hipokryzji, jaką pokazała w swoim dramacie 
Zapolska. Ale Matka podobnie jak Dulska ustawia, 
reżyseruje świat wokół siebie, do pewnego momen
tu pełni rolę przywódczą w rodzinie. Ojciec jest wy
cofany, tak jak Felicjan Dulski, nie ma siły przebicia, 
nie ma odwagi, żeby zmierzyć się z rzeczywistością, 
przyznać do życiowej porażki. Ale - kiedy się wresz
cie na to odważy, staje się zupełnie innym człowie
kiem. 



- Cały czas - mniej lub bardziej wprost - mówisz 
o rodzinie, więc może to ona jest tym bohaterem 
dramatu, o którego pytałam na początku? 

- Sztuka jest podszyta trochę przekorną, ale piękną 
refleksją o potrzebie bycia razem. Świat rozgardia
szu Królików jest niesłychanie gęsty. I choć nie jest 
to sielankowa enklawa, ale społeczność tworzona 
przez ludzi skonfliktowanych ze sobą na różne spo
soby, to jednak tworzą oni rodzinę. Możliwość znale
zienia się w tej„klatce Królików" staje się lekarstwem 
na samotność każdego z nich. 
Teraz teatr przygląda się rodzinie przede wszystkim 
jako tkance, która się rozpada i często udowadnia się, 
że rodziny już w ogóle nie ma.A tymczasem u Serreau 
jest jednak- naiwna być może - wiara w to, że rodzi
na, skupiająca się wokół Matki, jest potrzebna. 

W sztuce jest tak, że w pewnym momencie wraca
ją wszystkie dzieci, każde z nich dostało w kość od 
losu, ma swoją tajemnicę ... ale jak powiedział jeden 
z synów, uciekał przed policją, lecz kiedy już był pod 
bramą domu, nie mógł tutaj nie wejść ... I to, że „nie 



PRZYPADEK ADAMSKIEGO 

1946 roku w Valley Center, podczas obserwacji desz
czu meteorów, George Adamski po raz pierwszy do
strzegł Nieznany Obiekt Latający. 

„Nadawano wówczas przez radio apel, aby obser
wować niebo i liczyć przelatujące meteory. Ja sam 
i większość sąsiadów zastosowaliśmy się do tego 
wezwania ..,. tak oto relacjonuje to zdarzenie w swej 
pierwszej książce Flying Sourcers Have Landed („La
tające spodki wylądowały"). Kiedy minął największy 
deszcz meteorów, spostrzegłem nagle wysoko na nie
bie nieruchomą czarną sylwetkę wielkiego sterowca. 
Nie dostrzegłem wprawdzie kabiny ani żadnych in
nych wystających partii, ale ponieważ w czasie wojny 
powstało wiele nowych typów statków powietrznych, 
uznałem, że jest to zapewne jakaś nowa konstrukcja. 
Byłem przekonany, że również i ten aparat prowadzi 
obserwacje meteorów i przestałem się nim intereso-

' 
wać. Trochę intrygowało mnie wprawdzie, że cały sta-
tek jest zupełnie ciemny, ale w tej chwili stanął on nie
mal pionowo i odleciał w przestrzeń, pozostawiając za 
sobą - widoczną jeszcze przez kilka minut - ognistą 

smugę. 
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greckiego przymiotnika orthos oznaczającego sło
wo „prosty''. a w dalszych znaczeniach także „słusz
ny''.„dobry"?). 

" Był on wysoki na 5 stóp i 6 cali (168 cm) i ważył za
pewne około 135 funtów (około 67,5 kg) - opisuje 
szczegółowo przybysza. - Twarz miał okrągłą i czoło 
niezwykle wysokie. Był barczysty, usposobienie na
tomiast miał miłe i spokojne. Oczy miał szarozielone, 
na zewnątrz lekko skośne. Również kości policzkowe 
nieco wystające (ale nie do tego stopnia jak u Indian). 
Do tego pięknie rzeźbiony nos ( .. .},średnich rozmiarów 
usta i piękne białe zęby. Nie wyglądał, by się miał kie
dykolwiek golić( .. .). 

Wyciągnął rękę ku mnie, jakby chciał uścisnąć mą dłoń. 
Odpowiedziałem mu tym samym. Ale on cofnął rękę 
z uśmiechem i lekkim potrząśnięciem głowy, zamiast 
uścisnąć dłoń jak się zwykle czyni na Ziemi, przyłożył 
płasko swą dłoń do mojej i lekko ją przycisnął. Wydaje 
mi się, że był to znak przyjaźni. Skóra jego dłoni była 



MAMA: Wam, mężczyznom, mow1ę, pochylcie 
się, ugnijcie karku, niech się obudzi wasza świado
mość. Siądźcie sobie na trawie, nie róbcie nic, przy
mknijcie oczy, i posłuchajcie tańca protonów w od
ległych galaktykach. Nauczcie się słuchać, to znaczy 
przestańcie mówić. 

Pozwólcie sobie na błogi uśmiech. Nie martwcie się, 
że nie możecie rodzić dzieci . Napełniacie brzuchy, 
których sami nigdy nie będziecie mieli. I to jest wa
szą siłą . 

Przysypcie ziemią betonowe domy. Niech na da
chach wyrośnie trawa. 
Kiedy już nie będzie was widać, kiedy skrzywią się li
nie proste i trudno będzie stwierdzić, czy mieszkacie 
w mrowiskach, w gniazdach czy w domach na dnie 
oceanu, wtedy świat potoczy się inaczej. 
Kiedy rozerwą wam ręce, a bogactwa wymkną się 
z nich i rozpłyną po całej planecie jak kropla mleka 
w szklance wody, wtedy będziecie mogli żyć swo
bodnie, imadło, które wam ściska głowę, rozl uźn ir 

się. 

Wasze głowy otworzą się, będą mogły pobierać 

energię i wydawać ją, a żadne słowa nie wyrażą 
tego, co wówczas odczujecie. 
Wam, kobietom, mówię, przez litość dla mężczyzn, 
podzielcie się z nimi wiedzą, aby wreszcie przestali 
dreptać w miejscu. Wy też byłyście tym, co wypełnia 
brzuch, ale bez lęku możecie ocierać się o śmierć, bo 
wy możecie zostać wypełnione. Spójrzcie na nich, 
pozbawionych waszej mocy. Nauczcie ich stapiać 
się z materią, skoro ich ciała nie mają zdolności po
działu. 




