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Ojcowizna to opowieść o górniczej 
rodzinie, teatralna rozmowa z widzem, tym 
razem bez słów. Obrazy pełne nostalgii za 
tym, co było , pytania o dobro i zło, 
sugestywne symbole tradycji i sensów życia 
małego, śląskiego domu „ . Cztery ściany, 
mieszkanie do którego często bez pukania 
wdziera się wiatr historii , siejąc smutek albo 
darując ludziom uśmiech. Aktorzy przez 
godzinę teatralnego misterium pokonują lata 
wspomnień i zapisanych w pamięci znaków. 
Ona , On, Ono i„ . Anioł Stróż , ten który 
czuwa nad rodzinnym szczęściem , ten który 
„schodzi z obrazu", aby własną piersią 

bronić i łagodnym gestem kierować na 
właściwą drogę. Rytm życia, niby 
jednostajny a jednak niosący ciągle „nowe". 
Proste przedmioty i meble, jak sto lat temu. 
Stół - raz ołtarz , mistyczne miejsce, raz 
prozaiczny sprzęt służący przypisanym mu 
funkcjom. Wiszący zegar, którego „tik-tak" 
porządkuje minuty mijającego życia . 
Dźwięki„. Przerażające syreny kopalniane 
wieszczące nieszczęście , radosne 
kościelne dzwony, skoczne, śląskie walczyki 
dętej orkiestry ... 

Czy ten spektakl to tylko obraz z przeszłości? Świat się zmienia , ludzie są inni„. 
Warto pamiętać o tym, co było dobre i ważne . Bo może właśnie dzięki temu również dziś 
będziemy wiedzieli , jak żyć . Jaka będzie ojcowizna naszych dzieci , wnuków? Jak będzie 
za pięćdziesiąt lat? 

Zbigniew Stryj 



RECENZJE: 

... Spektakl wywołuje radość, nostalgię, 
rozbawienie, grozę, a nawet z trudem powstrzymywany 
szloch. Widz znakomicie odczytuje z obrazów 
przedstawionych w symbolicznym skrócie historię 
śląskiej rodziny, nad którą opiekuńcze skrzydła 
rozpościera Anioł (znakomity Krzysztof Urbanowicz)- nie 
mistyczny, ale całkiem realny i poczciwy; zabawny, wielki 
facet w rozdeptanych sandałach, który przybrudzone 
skrzydła - na czas roboty - odkłada do kąta . ( ... ) 
Znakomici aktorzy nie wypowiadają ani jednego słowa, 
a jednak grają sugestywnie i z ekspresją. Artyści emanują 
autentycznością. I pewnie dlatego widz im wierzy. ( ... ) 
Godne podkreślenia jest to, że udało się Stryjowi uzyskać 
czytelny i świeży efekt, a uniknąć kiczu i „cepelii". 

Marlena Polok-Kin ; Dziennik Zachodni 

( ... )Tę sztukę warto zobaczyć, gdyż w delikatny i specy
ficzny sposób wyzwala w nas potrzebę zachowania tego 
co umyka, a jest tak ważne w życiu każdej rodziny -
tradycji. 

Jakub Lazar; Głos Zabrza i Rudy Śląskiej 

( ... )Sugestywny język „Ojcowizny" nie potrzebuje słów. 
Prosta scenografia autorstwa Bartłomieja Latoszka, na 
którą składają się sprzęty, chciałoby się powiedzieć 
wyciągnięte z lamusa, ale na wskroś śląskie. Same 
symbole .. . Warto się znaleźć w tej przestrzeni, choćby na 
tę magiczną godzinę, bo tyle trwa spektakl. 

W. T. Ruda Śląska 

Spektakl skonstruowany jest w oparciu o rytuał 
życia codziennego i jak każdy rytuał - wykorzystuje 
powtarzalność scen , gestów, ruchów. A to jest teatr ruchu 
właśnie. Obywa się bez słów, choć linia dramaturgiczna 
jest wyraźnie poprowadzona, a narracja przejrzysta, 
prosta, linearna. Chciałoby się powiedzieć- jak samo 
życie. Prostota tego przedstawien ia jest jego 
największym atutem. ( ... )Ten prościutki spektakl może 
wzruszać. Także dlatego, że animuje świat , którego nie 
ma. A czyni to bezpretensjonalnie. Zwyczajność , 
banalność, codzienność podniesione są tu do wysokości 
najwyższej cnoty. 

Konrad Karkowski; Śląsk 
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