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W przerwie pomiędzy próbami, posługując się przedziwnym polsko-czesko-słowackim 

koktajlem języków, tak dobrze znanym wszystkim, którzy angażują się w transgraniczną 

współpracę z południowymi ąsiadami, rozmawiam z Igorem Sebo - autorem i reżyse

rem przedstawienia „Romeo, Julia i czas': Słowakiem mieszkającym na stałe w Pradze. 

Ponieważ „volapiik': którym rozmawiamy, ma nieustaloną pisownię i improwizowaną 

gramatykę, treść rozmowy przedstawiam w przekładzie na literacką polszczyznę. 

"'-' Romeo to ty? 

-~ Skądże! Choć oczy>viści jest tam bar

dzo dużo rzeczy „moich''. Czasami na pró

bach tłumaczyłem się z tego aktorom. Na 

przykład w cenie porodu może wydawać 

się wysilonym żartem, kiedy Romek tłu

maczy Joli , że pogotowie na pewno do nich 

trafi, bo śniegu napadało tak dużo, ie nad 

zaspy wystają tabliczki z nazwami ulic. Ale 

tak było. Urodziłem się w lutym, właśnie 

w taką zimę, ż spod śniegu widać było tyl

ko nazwy ulic. 

"'-' Czyli jednak! 

-~ Nie opisuję tu własnych historii miło
snych, ale większość szczegółów, epizodów, 

anegdot - myślę, że dziewięćdzie i ąt pro

cent - to prawda. Jak z tym psem kolegi ze 

szkoły, zamkniętym samotnie w mieszka

niu, który później z zemsty zrobił kupkę ... 

"'-' Ale te szczegóły układają się w obraz 

relacji mężczywy i kobiety, który wyglą

da bardzo prawdopodobnie, przy całej 

groteskowości niektórych sytuacji. !yślę 

że wielu spośród widzów, którzy mają pe-

wi n staż małżeń ski, może się tu odnaleźć. 

Czytałeś rozprawy psychologiczne, prowa

dziłeś ankiety czy po prostu zawierzyłeś 

intuicji' 

-~ Nic z tych rzeczy. Chyba naj ażniej
szym źródłem mojej wiedzy o skompli

kowanych związkach męsko-damskich są 

opowieści znajomych. W Czechach mówi 

się niekiedy, że ktoś jest „vrbou". 

"'-'Wierzbą? 

-~ Chodzi o takie drzewo rosnące nad 

rzeką, zwieszające smutno gałęzie ... 

"'-' Wierzba. Płacząca. 

-~ U nas nazywa się „vrbou" kogoś, kto 

cię wysłucha, komu możesz zwierzyć się 

z problemów. 

"'-' Ciekawe. Wierzba płacząca to nasz 

symbol romantycznej polskości , Chopina ... 

Ktoś, przed kim można się wypłakać to po 

polsku powiernik. 

-~ Okazuje si~· '.'.t: dla wielu jestem taką 
wierzbą„. powiernikiem. Mówią mi rze

czy, których nie opowiedzieliby nikomu. 

Od najmłodszych lat starałem się nie robić 

plotek. To nie było jakieś „harcerskie" po

stanowienie, po prostu odruch. Kiedy ktoś 

powie ci coś w zaufaniu, nie będziesz prze

cież powtarzał obcym. Mam to do dzisiaj. 

Może dlatego mi ufają? Prawie wszystko, 

co umieściłem w sztuce, ma źródło w ta

k.ich wyznaniach. Zdarzyło się naprawdę 

- nie mnie, ale wokół mnie. Na przykład 

historia z pilotem czy rozwiedzione mał

żeństwo, które żyje wspólnie„. Moja zna

joma narzekała na byłego męża. - Przecież 

jesteście po rozwodzie, więc o co chodzi? 

- próbuję uspokajać . - Ale przecież miesz

kamy razem! - ripostuje. Życie jest najlep

szym dramaturgiem. Gdybyś taką sytuację 

wymyśW, to ją odrzucisz, pomyślisz: nie

możliwe, nieprawdopodobne. Kiedy wiem, 



że zdarzyła się naprawdę, jakkolwiek mo

głaby się wydawać dziwna, mam odwagę 

posłużyć się nią w sztuce, zwłaszcza w ta

kiej, która ma poruszyć ludzi. Spodziewam 

się, że dzięki temu odsłania jakąś ogólniej

szą prawdę o ludzkich uczuciach. 

"'-.>Wydaje się, że w tym, co powiedziałeś, 

znajduje się odpowiedź na kolejne pytanie, 

które chciałem zadać. Kto jest Julią? 

-~No właśnie (śmiech). Tak szczególnie, 

najbardziej, jedna ... dwie ... Cztery. Połą

czone. 

"'-.>Rozpoznają się, gdy przyjdą na przed

stawienie< 

-~ Mmm ... Dwie - tak. 

"'--' Ale przetrwasz to rozpoznanie< 

-~ Tak, raczej tak. 

"'-.> Widzów, którzy znają twoje najważ

niejsze polskie prace, „Pomału, a jeszcze 

raz!" oraz „Intercity", może zaskoczyć ton 

sztuki „Romeo, Julia i czas". I tu nie brakuje 

humoru, występuje on jednak na drugim 

planie, jako jeden z wielu elementów psy

chologicznej rozgrywki dwojga bohaterów. 

To nowość w twojej twórczości? 

-~ Raczej powrót do początków. Kiedyś 
zrobiłem dla radia reportaż o dzieciach 

z poprawczaka. To było wstrząsające. 

Te dzieci, które po powrocie ze szkoły nie 

miały chwili wolnego, stale pod kontrolą 

wychowawców. Wyobraź sobie nastolatka, 

ukaranego za to, że w czasie zajęć świetli

cowych gapił się przez okno. To wbrew 

naturze! Wtedy ten konkretny poprawczak 

- a może wszystkie na Słowacji - był gorszy 

niż więzienie. Żeby uciec, dzieci wyskaki

wały przez okno na drugim piętrze starego 

budynku, ryzykując połamanie nóg, a na

wet śmierć. Był tam taki aniołek, ośmioletni 

blondynek z kręconymi włosami, drobny, 

szczupły. Za co się znalazł w poprawcza

ku< Za niechodzenie do szkoły. Opowiadał 

- posługując się nienaturalnie dorosłym 

słownictwem, w którym słyszałeś echo po

gadanek psychologów i specjalistów od re

socjalizacji, jakby go to nie dotyczyło oso

biście - że matka zmarła, a ojciec pracował 

jako monter i często wyjeżdżał z domu na 

cały tydzień. Prosił wtedy sąsiadkę, żeby 

zrobiła synkowi coś do jedzenia. Ona mu 

owszem coś gotowała. Ale nie przychodzi

ła codziennie, ani nie sprawdzała co rano, 

czy poszedł do szkoły. Pierwszoklasista! 

Miałem osiem godzin nagrań, z których 

powstał godzinny reportaż. Szefowie ra

dia, przestraszeni, uznali, że przed emisją 

trzeba skonsultować się z władzami oświa

towymi - ta kolaudacja to osobna historia. 

To był osiemdziesiąty ósmy rok, ostatnie 

miesiące komunizmu. W tym czasie „by

łem w związku" ze wybitną praską aktorką 

Gabrielą Wilhelmovą. Grała wtedy z wiel

kim powodz.eniem monodram „Racajda" 

według Kischa, historię prostytutki, która 

z dobroci serca postanawia spełnić ostat

nie życzenie skazanego na śmierć. Gabrie

la namówiła mnie, żeby z tego materiału 

o dzieciach stworzyć dla niej tekst. Pomysł 

był taki, że aktorka czeka na powrót syna 

z poprawczaka. Siedząc w garderobie przed 

wejściem na scenę wyobraża sobie, jak 

to będzie dalej - w monodramie najważ

niejsze jest znaleźć uzasadnienie, dlaczego 

postać mówi. Bohaterka chciałaby zapla

nować dalsze życie tak, żeby nie popeł

niać błędów, które sprawiły, że syn zs zedł 

na złą drogę. A widz stopniowo orientuje 

się, że ona już na tym etapie popełnia na 

nowo stare błędy. Przedstawienie było tak 

zrobione, że ludzie pękali ze śm i echu -

a za chwilę płakali. Nosiło tytuł „Podivna 

splatka" [„Dziwny dług"] i bardzo się nam 

udało. Na premierę przyszło mnóstwo 

ważnych ludzi ze środowiska artystyczne

go. Najważniejsza była Ester Krumbachova 

- scenarzystka i scenografka współpracują

ca z Verą Chytilovą, z którą współtworzy

ła głośne „Stokrotki", odsunięta od pracy 

w filmie w dwudziestoleciu „normalizacji". 

Wielki autorytet. Nie znaliśmy jej osobi

ście, ani Gabriela, ani ja. I oto nazajutrz 

po premierze telefon. Krumbachowa. jak

byś dostał Oskara! Do dzisiaj zachowałem 

dwanaście stron notatek z tej rozmowy, bo 

Gabriela kazała mi notować. Mówiła o tej 

sztuce, same bardzo fajne rzeczy. Oczy

wiście miała uwagi do scenografii. - Tę 

marynarkę trzeba zmienić! - Ale to drogo 

kosztuje - zaznaczaliśmy nieśmiało. - Mu

sicie! 

"'-.> Tak bardzo się zaangażowała, że 

chciała zostać waszym scenografem< 

-~ No tak, to było niezwykłe. Oczywi

ście mimo kosztów wykonaliśmy grzecznie 

wszystkie zalecenia. Nie licząc wcześniej

szych prac dla radia, uważam tę sztukę za 

swój faktyczny debiut jako autora drama

tów. Wtedy po raz pierwszy to zrozumia

łem: kiedy masz pewnośi;;, że to, o czym 

opowiadasz, mogło się zdarzyć naprawdę, 

widzowie także to odczują. Prawda prze

niesie się ze sceny na widownię. Podzi

wiam fantazję takich autorów jak Milos 

ivlacourek, twórca „Arabelli", ale bym tak 

nie umiał, zatrzymałbym się w pół drogi. 

Dodatkowo ważne jest, że „Podivna splat

ka" została napisana z miłości, dla aktorki, 

którą znałem. Do dzisiaj lubię pisać dla 

konkretnych aktorów. Choć z Gabrielą 

spieraliśmy się o każdą kwestię. 

"'--' A z Adamem Myrczkiem i Grażyną 

Bułką? 



-~ Tak samo. Związek między nami ma 

oczywiście charakter bardziej profesjonal

ny. Ale bardzo się cieszę z tego, że wykro

czył poza zwykłe, chłodne zawodowstwo. 

Wysoko sobie cenię ich zaangażowanie, 

gorące serce, z jakim podchodzą do pra

cy nad przedstawieniem. Jeśli spektakl się 

uda, będziemy to zawdzięczać właśnie tej 

dobrej energii, jaką Grażyna i Adam wy

twarzają na próbach. 

("'-> Moim znajomym z Czech twoje 

nazwisko kojarzy się z piosenką. Sebo 

to je ten fansonier - mówią, kiedy pytam 

o ciebie. Piosenki znalazły się w „ Pomału", 

ale w twojej nowej sztuce ich nie usłyszy

my. 

-~ Przecież Adam yrczek śpiewa - no 

dobrze, raczej podśpiewuje. Piosenka po

jawiła się w moim życiu przez przypadek 

już podczas pracy w teatn e ~ Pr • ovie, 

a później w praskim radiu. Rzeczywiście 

stała się ważną częścią mojego życia zawo

dowego, chociaż nigdy nie uważałem s ię za 

wokalistę. 

("'-> o właśnie, gatunek, który uprawiasz, 

po polsku nazywa się piosenką aktorską 

albo „piosenką z tekstem''. 

-~ Może dlatego, że nie dysponuję ja

kimś specjalnie dobrym gło em, lubię , 

żeby piosenka miała s os. Teraz sobie 

uświadamiam , że piosenka to w moim 

życiu rodzaj katalizatora - dzięki niej po

znałem n iezwykłych ludzi w Czechach, 

dzięki niej trafiłem do sławnego czeskiego 

teatru lalkowego Spejbła i Hurvinka, z któ

rym odbyłem długie tournee po Europie 

Zachodniej. Spektakl nazywa ię „C'est la 

vie" i występuję w nim w duecie z„. lalką , 

wielkości człowieka, którą sam animuję . 

Wreszcie dzięki pio ence t rafiłem do Pol

ski. a festiwalu pio. enki w Zagrzebiu po

znałem Marysię Mayer i Elę Okupską, za 

sprawą których trafiłem do chorzowskiej 

Rozrywki i zacząłem w półpracę z Rober

tem Talarczykiem. 

("'-> Pytam o piosenkę nie bez powodu. 

\ ydaje mi się, że piosenką „myśli się ina

czej". Doświadczenie piosenki powoduje, 

że człowiek s ię mniej boi prostych wzru

szeń. Kiedy patrzę na twoje najnowsze 
przedstawienie pod kątem skojarzeń li

terackich, dostrzegam trzy tropy. Pierw

szy oczywisty: Shakespeare. Drugi celnie 

rozpoznała Ewa Satałecka, kiedy w pierw

szym pomyś l e na scenografię proponowała 

umieszczenie twoich bohaterów w klatce. 

To takie„. Sartre'owskie. Dwójka ludzi ska

zanych na siebie, „piekło to my''. Jesteśmy 

w takim egzystencjalistycznym teatrze -

przy drzwiach zamkniętych. trzeci trop 

to piosenka. Wydaje mi się, że pewnego 

rodzaju czułość, z jaką pokazujesz swoich 

bohaterów, może mieć źródło w „myśleniu 

piosenką". Widać to też w formie spektaklu, 

w przeplataniu tematów jak w utworze 

muzycznym. A nawet w uwagach reżyser

skich. Podsłuchałem na próbie, jak mówi-

łeś do aktorów, że w zakończeniu Grażyna 

jest basem, a Adam sopranem. 

-~ Shakespeare od zawsze jest dla mnie 

bardzo ważny. Żadnych didaskaliów. Sło

wo, które jest działaniem, z którego natu

ralnie wypływa gest i sytuacja na scenie. 

Staram się tak pisać. Z jednej strony nie

ukrywanie, że jesteśmy w teatrze - przypo

mnij sobie tych chłopców grających kobie

ty. Z drugiej strony teatr, który jest światem. 

Dlatego Shakespeare nie dba o jakąś czy

stość gatunków: w komedii są elementy 

tragedii i odwrotnie. Ja~ w życiu. Jego 

sztuka „Romeo i Julia" to dla mnie nie tyle 

opowieść o miłości, co historia nienawiści 

i jej skutków. Inaczej Sartre. Jego sztuki wy
dają s i ę dziś papierowe, mało inspiruj ące , 

ale refleksje o naturze człowieka pozosta

ją ważne. Ale moi bohaterowie są raczej 

w czyśćcu niż piekle - może to wpływ tego 

myślenia piosenką, o którym mówiłeś. 

Dlatego nie chciałem zamykać ich w klat

ce. Naukowcy już to zbadali: miłość trwa 

najwyżej trzy lata. A później prowadzimy 

między sobą różne gry, śmieszne i straszne, 

czasem bardziej podobne nienawiści, cza

sem bliższe miłości - ale jakiejś innej niż 

to krótkotrwałe pierwotne oczarowanie. 

Czy jesteśmy na siebie skazani7 Zapewne 

nie. Ale jednak jesteśmy razem. 

Interweniuje Pani Ula. Aktorzy czekają. 

Czas zacząć kolejną próbę ... 

Janusz Legoń 
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