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Frances Hodgson Burnett - angielska powieściopisarka. Urodziła się
w Wielkiej Brytanii (24 listopada 1849 w Manchesterze), zmarła
w Stanach Zjednoczonych (29 października 1924 w Plandome).
W wieku szesnastu lat, po śmierci ojca, przeniosła się do USA.
Wcześnie zaczęła przejawiać zainteresowania literackie, publikując
w lokalnych czasopismach opowiadania. Debiutowała w 1877
powieścią Panna Lowrie.
Jest autorką około 40 utworów, głównie dla dzieci, które przyniosły jej
uznanie i popularność. Wielki sukces odniosła powieścią Mały loro
(1886), która była prawdziwym bestsellerem pod koniec XIX wieku.
Swoje wspomnienia z młodości opisała w książce Leśna boginka
(1893).
Trwałą sławę przyniosła autorce twórczość dla dzieci, a niektóre jej
utwory - tłumaczone na wiele obcych języków - cieszą się
powodzeniem do dziś. Do najhardziej znanych należą, obok
wspomnianego Małego lorda, także Mała księżniczka (1888) oraz
Tąjemniczy ogr6d (1909), który uważany jest za najlepszą powieść tej
autorki i zaliczany do klasyki literatury dziecięcej.
Powieści Frances Hodgson Burnett [czytaj: fransis hodżson beniid
były wielokrotnie przenoszone na ekran, zarówno kinowy, jak
i telewizyjny. „Tajemniczy ogród" doczekał się ośmiu ekranizacji,
z których najbardziej znaną zrealizowała w USA Agnieszka Holland
w 1993. Powstała również kontynuacja tej historii, .już nie
w powieści, ,,Powrót do tajemniczego ogrodu" (2000

Odkrywanie obszarów miłości
Rozmowa z TOMASZEM OBARĄ- autorem adaptacji
i reżyserem przedstawienia „Tajemniczy ogród"
- Pańska adaptacja powieści Frances Hodgson Burnett
podkreśla wątki uniwersalne i podstawowe kwestie...

„ Tajemniczy ogród"

- Tak, bo ludzie zapominają o podstawowych kwestiach, na przykład
o miłości - w najszerszym kontekście tego słowa. Miłość matki do dziecka,
miłość ojca do dziecka, miłość wzajemna rodziców - to jest najważniejsza
rucz w życiu człowieka, jedyna budująca tak naprawdę, konstruktywna.
To wartość, z której rodzi się cała reszta: siła człowieka do zmagań, chęć do
życia, energia życiowa - to wszystko płynie z miłości. Jeżeli człowiek jest tego
pozbawiony, a zwłaszcza mały człowiek, dziecko, to wtedy życie staje się
bardzo trudne, a dla niektórych dzieci staje się, niestety, po prostu koszmarem.
I to jest nawet gorsze niż choroba.

- Choroba - to jeszcze jeden wątek w tej opowieści...
- Bo trzeba w tym momencie powiedzieć - z czego mali widzowie, którzy
będą oglądać ten spektakl, zdają sobie przecież sprawę - że nie wszystkie
dzieci są zdrowe. Nie dla wszystkich świat wygląda tak jasno i tak prosto:
że wstaje człowiek rano z ł6żka, je śniadanko, idzie do szkoły, wraca do
domku. Niektóre dzieci są tego pozbawione, na przykład z powodu choroby.
Ale dziecko poważnie chore, nawet nieuleczalnie chore - bo przerirł są
i takie dzieci, i często zdają sobie z tego sprawę - łatwiej to wszystko ~
jeżeli otoczone są miłością rodziców.

Dziecko, które tej miłości jest pozbawione, przeżywa tak naprawdę udrękę. Ta
udręka może mieć r6żne oblicza - to może być samotność i pustka, to może być
ból i cierpienie, Żywe i dojmujące. W momencie, kiedy dziecko czuje t.ę energię
płynącą z miłości jego rodziców, jest jakby przez to uczucie chronione i przez
każde doświadczenie jest mu o wiele łatwiej przejść.

-Czy to znaczy, że adresatamiPańskiego przedstawienia są dorośli?
- Ja ten spektakl robię dla dzieci, dla swojej córki, która ma 3 latka i która
obejrzy to przedstawienie. Dzieci w tym wieku, kiedy 10 lat temu zrobiłem
„Tajemniczy ogród" w teatrze w Szczecinie, oglądały spektakl zafascynowane,
na widowni była cisza jak makiem zasiał.
-Ztego, co Pan powiedział, wyłania się kolejny temat: samotność.
- W tej sztuce mamy do czynienia z samotnymi dziećmi. Mary Lennox, główna
bohaterka, w ogóle pozbawiona jest rodziców, ponieważ oboje umarli podczas
zarazy w Indiach. Przyjeżdża do swojego wuja, który jest bogatym bratemjej
ojca i w jego domu - dopóki nie spotyka Dicka i nie odkrywa tajemniczego
ogrodu - przeżywa ogromną samotność. W tym domu, ukrywany przed
światem, także na własne Życzenie, mieszka też Colin - jej kuzyn, syn wuja.
Colin nie wychodzi od lat ze swojego dużego, ciemnego pokoju i przeżywa
dramat, ponieważ uważa, że ojciec chciałby, żeby on umarł. Jest przekonany,
że ojciec nie tylko go nie kocha, ale wręcz nienawidzi- co dla tego chłopca, tak
jak dla każdego innego dziecka, jest tragedią.
Ten spektakl jest o kiełkującej miłości, o rodzącej się zdolności czło·
miłości i o odkrywaniu w sobie obszarów miłości - pod wpływem
rodzaju zdarzeń.
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miłość.

lub prawie każdy dostaje szansę, aby odkryć w sobie taki obszar
Ale nie wszyscy z tego korzystają - bo nie potrafią albo nie chcą, bo
zostali tak a nie inaczej wychowani. Są ludzie niezdolni do uczuć wyższych,
niezdolni do miłości - i oni są największymi kalekami. Oni pozbawiają się tak
naprawdę życia, wegetują. To ludzie, którzy nie doceniają tego fenomenu,
którym jest miłość.
Specjalnie używam tego słowa tyle razy, ponieważ jest ono dla mnie bardzo
ważne, a w tym spektaklu - najważniejsze. To jest opowieść o rodzącym się
Życiu, a siłę do tych narodzin, do Życia, daje właśnie miłość. Taką relację
obserwujemy w spektaklu pomiędzy Dickiem a Mary, pomiędzy Mary
a Colinem. To jest także miłość do przyjaciela, do drugiego człowieka
w wymiarze czysto duchowym. Ale także w panu Cravenie, ojcu Colina,
to uczucie odradza się - bo w nim miłość do syna zawsze była, tylko przez
tragiczną śmierć jego żony, a matki Colina, została stłumiona. Cierpienie,
. którego doznawał po stracie żony, nie pozwalało mu odczuwać miłości do
dziecka w całej pełni i nie chciał, patrząc na syna, cierpieć jeszcze bardziej,
myśląc o swojej żonie. Często w Życiu jest tak, że uciekamy od problemu, od
bólu, myśląc, że kiedyś uciekniemy na dobre. A to, oczywiście, jest nieprawdą,
bo od problemu się nie ucieknie, nie da się go zamieść pod dywan. Problemy
~ązywać, trzeba im stawiać czoła i podejmować wyzwania. Dzieci
aawinny to wiedzieć, bo one również mają swoje problemy i swoje
-

- Oprócz wsżkiej problematyki, Pański spektakl operuje r6wnież elementami,
które są strskcyjne z punktu widzenia widowiska - jest tu magis, jest
tąjemnics, jest piękna muzyka, jest sugestywnie pokszsns rols przyrody,
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miłości.

- Mogę panu tylko przytaknąć. Mam doświadczenie ze Szczecina. Spektakl był
tam grany przez 6 lat, zawsze przy kompletach.

„

- Wwada przywols6 jeszcze jedno słowo-klucz dla zrozumienia przeslsnis
zawartego w tejhistorii: msrzenis.
- Próbuję przenieść książkę Frances Hodgson Burnett na scenę najlepiej
jak potrafię, wczuwając się w jej ducha. Mamy tutaj do czynienia ze
światem w pewnym sensie egzotycznym dla dzieci, ale bardzo intrygującym
i pociągającym. Przyjaźń pomiędzy trójką bohaterów to jest rzecz, o której tak
naprawdę też wszyscy marzymy. Mówiłem o miłości, ale przyjaźń jest nie mniej
ważna. Przyjaźń, która oznacza lojalność, świadomość, że masz drugiego
człowieka, który w trudnych dla ciebie chwilach nie wykorzysta twojej
słabości, tylko zrobi wszystko, żeby ci pomóc - bezinteresownie, nie oczekując
żadnej nagrody. To są rzeczy niezwykle rzadkie i o nich właśnie jest mowa w tej
powieści i w tym spektaklu. Wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu marzycielami,
zwłaszcza dzieci, które marzą o tym, żeby ich Życie było piękne, żeby było
wypełnione dobrymi zdarzeniami, dobrymi ludźmi.
I takie postaci widzimy na scenie - jest się czym zainspirować, w co zagłębić,
jest w czym odpocząć.
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inscenizatorów: nie tylko

~Psnprzedstawienie, s/et.eżgrsPsnjednązrol
- Ozy to jeet zabieg? Tak naprawdę wyniknęło to z koniecznoki,

nie chcę
.....„&6 tutaj ide0logii. Nie było mnie w obsadzie tego przedstawienia zachorował aktor i musiałem go zastąpić. Cieszę się, że będę miał okazję
ucustniczyó w każdym spektaklu i za każdym razem przeżywać tę historię
jeszcze raz i słuchać tej pięknej muzyki Bolesława Rawskiego, której słucham
bardzo często również w domu. Ale w teatrze nabiera ona jeszcze innego
wymiaru.

- Ta decroa wiąże Psna z TBl71owem na dłużej, bo na czas eksploatacji
przedstawienia, któremu można wróźyć powodzenie. To może dobrze
rokować na dalszą wspólp~, bo. lepiej pozna Psn tarnowski teatr i jego

/

możliwości

- Mam nadzieję, że tak będzie i że będę miał tutaj swoje miejsce, do którego
będę przyjeżdżał i pracował z ludźmi, których lubię i cenię.
-Gtteąożyczymynie tylkoPsnu,

siei sobie.

-Dziękuję serdecznie.
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Dyrektor naczelny i artystyczny - EDWARD ŻENTARA
Zastępca

dyrektora - RAFAŁ BALAWEJDER

Główna księgowa - ELŻBIETA POPADIAK

Koordynator pracy artystycznej - WIOLETTA ŁAWNIUK
Sekretariat - AGATA

SĄDEL

Specjalista ds. prawno - kadrowych - MACIEJ WIETRZYK
Kierownik techniczny - JERZY PRZYSTUPA
Sekretarz literacki - JERZY ŚWITEK
Specjalista do spraw projektów kulturalnych - MAŁGORZATA SAJDAK

tarnow.pl

Pracownia stolarska - JÓZEF KIEŁBASA
Kierownik pracowni plastycznej - ANDRZEJ KRZYCZMONIK
Pracownia krawiecka - MAŁGORZATA JERZYK.OWSKA
Oświetleniowcy - TADEUSZ WIŚNIOWSKI, WIESŁAW BABEL

Akustyk - JERZY MILEWSKI
Rekwizytor - STANISŁAW KUTA

MECENAS TEATRU

Garderobiana - BARBARA ŁAZARSKA
Montażyści

dekoracji - BARTŁOMIEJ IWANEK (brygadzista),

RYSZARD ADAMIAK,

ZDZISŁAW

MAZUR,

RYSZARD POCIECHA
Magazyn kostiumów - MAŁGORZATA SAIDA
Kierownik administracji - EWA ROSA
Inspektor ds. bhp,

p.poż.

- WŁODZIMIERZ NĘDZA

a

Zaopatrzeniowiec, kierowca - KAZIMIERZ PRYBICZY

KARPACKA

Kierownik promocji i organizacji widowni - KRZYSZTOF BOGUSZ

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Organizatorzy widowni - MAŁGORZATA GUTWIŃSKA,
STANISŁAWA JĘDRZEJEC, MAGDALENA GóRECKA

Specjalista ds. wizualizacji i reklamy - MACIEJ SROKA
Reklama - KRYSTYNA SZAFORZ

ZE ZBIORÓ W
Instytutu Teatralnego

REDAKCJA PROGRAMU
Tarnowski Teatr,

grafika/skład

Maciej Sroka

TARNOWSKI TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO
ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, centrala: (014) 636 12 52,
sekretariat: (014) 636 12 55, e-mail: sekretariat@teatr.tamow.pl,
www.teatr.tamow.pl.
Informacja, rezerwacja miejsc oraz sprzedaż biletów i spektakli
w godz. 8.00- 16.00, tel. (14) 636 12 53, 784 976 026,
promocja@teatr.tamow.pl.

