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- S\VEEN::.:::YTODD Jacenty Jędrusik 
PANI r-.;::.:::LLIE LOVETT Maria Meyer 
_."...l'tY!!~~~Y IIOPE Kamil Franczak 
J~_."„~~;-~/"" ~AKER Edyta Krzemień gościnnie I Monika Bestecka gościnnie 
SĘDZIA TURPIN Paweł Tucholski gościnnie 
'T'r'\ T'T ... " n ,\ r"o Gs b t' z· k ~ ~.LH.L UJ nfl„U' e as 1an 1ome 
~:2.li.:i;:LE BAl'v1FORD, PAN FOGG Jerzy Jeszke- gość specjalny 
!... ~~"': :UAKER Katarzyna Walczak gościnnie I Monika Rowińska gościnnie 
~"~:!:)~~:-8 PIRELLI Piotrł.ykowski gościnnie 
-n.IT",\ C' '71\. TT V A R t . k .... ......n..uL..tl 'I .i.n„ n na a aJczy 
oraz 
Katarzyna Buczkowska, Aleksadra Dyjas, Natalia Gajewska, 
Ewa Grysko, Beata Jabłońska-Rakoczy, Natalia Kurzawa, Małgorzata Mazurkiewicz, 
Małgorzata Ochabowicz, Weronika Ratajczak, Anna Surma, Oliwia Turek, 
Elżbieta Wacławek-Czmok, Dagmara Żuchnicka, Kamil Baron, Piotr Brodziński, 
Sebastian Chwastecki, Kamil Dominiak gościnnie, Kamil Franczak, Rafał Gajewski, 
Kamil Guzy, Kryspin Hermański, Bartosz Jaśkowski, Jakub Jóźwik, Dominik Koralewski, 
Marcin Wawrzynowicz 

i orkiestra Teatru Rozrywki pod dyrekcją Jerzego Jarosika w składzie: 
Remigiusz Bonk- instrumenty klawiszowe 
Janusz Berezowski - kontrabas 
Piotr Gec - instrumenty perkusyjne 
Bartłomiej Herman - perkusja 
Agata Brach man-Szymczyk - flet 
Wojciech Front I Jacek Olesik - fagot 
Dominika Kubicka I Bartłomiej Kozina - klarnet, klarnet basowy 
Olgierd Komorowski - klarnet basowy 
Klaudiusz Sowa I Adam Stachu la - obój 
Marek Kuc I Grzegorz Zioła - waltornia 
Marek Mailisz - trąbka 

Krzysztof Świtała - trąbka 
Karol Ogrodnik - puzon 
Sławomir Rosiak- puzon 
Piotr Misiak I Marek Łukaszczyk- puzon 
Daniel Ruttar- harfa, fortepian 
Jacek Gros - I skrzypce 
Aleksandra Cieślak - 11 skrzypce 
Małgorzata Uszak - 111 skrzypce 
Joanna Mizera-Zalejska - altówka 
Ewa Wieczorek-Baran - wiolonczela 

dyrygenci: Wojciech Gwiszcz, Jerzy Jarosik 
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Hugh Wheeler (1912-1987) był powieściopisarzem, dramatopisarzem i scenarzystą. Napisał ponad 
trzydzieści powieści kryminalnych pod pseudonimami Q. Patrick i Patrick Quentin, a cztery z jego 
powieści: „Czarna wdowa", „Człowiek w matni", „Zielonooki demon" oraz „Jego dwie żony" - zostały 

zaadaptowane na scenariusze filmowe. Gwoli ścisłości należy dodać, że doskonale znany Polakom 
pseudonim Literacki Patrick Quentin kryje w sobie nazwiska aż czterech autorów, którzy wspólnie two
rzyli powieści detektywistyczne. Byli to: Hugh Callingham Wheeler, Richard Wilson Webb (1901-1966), 
Martha Mott Kelly (1906-2005) oraz Mary Louise White Aswell (1902-1984). 
Hugh Wheeler napisał scenariusze do filmów: Podróże z mojq ciotką, Somethingfor Everyone, A little 

night music oraz Nijinsky, a także sztuk teatralnych: Bigftsh, little ftsh (1961), Look: we've come 

through (1961) i Zawsze mieszkałyśmy w zamku (1966, adaptacja powieści Shirley Jackson). Razem 
z Josephem Steinem był autorem scenariusza do nowej inscenizacji (1973) musicalu Irene z 1919 
roku, napisał scenariusze do musicalu A little night music (1973), nowej inscenizacji Candide (1973), 
Sweeney Todd (1979, w oparciu o wersję tej sztuki autorstwa Christophera Bonda), oraz Spotkajmy się 

w St. Louis (adaptacja musicalu MGM z 1949 roku). 
Stworzył też materiały dodatkowe do musicalu Pacific overtures (1976) i napisał nową adaptację opery 
Kurta Weilla Silverlake, która została wyreżyserowana przez Harolda Prince' a w New York Opera. 
Otrzymał Nagrodę Tony i Drama Desk za musicale A little night music, Candide oraz Sweeney Todd. 

Śmierć artysty przerwała pracę nad dwoma nowymi musicalami: Bodo i Fu Manchu oraz nową adapta
cją Wesołej wdówki. 



Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz reżyserii 
dramatu w Państwowym Instytucie Teatru Muzyki i Kinematografii w Sankt 
Petersburgu (obecnie Akademia Sztuki Teatralnej). Pierwsze spektakle zreali
zował w teatrach Petersburga - Kolonię kamą F. Kafki. Uczciwe życie wg 
B. Brechta (spektakl prezentowany na Festiwalu „Pod dachami St. Petersbur
ga", 1992), Śmiertelne gry wg F. Diirrenmatta oraz Ja, Feuerbach T. Dorsta. 
W Polsce zadebiutował jako reżyser we Wrocławskim Teatrze Współcze
snym im. E. Wiercińskiego realizacją Szczęśliwych dni S. Becketta. Tam też 
wyreżyserował monodram Kontrabasista P. Siiskinda w wykonaniu Ceza
rego Żaka. W Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, zrealizował m. in. 
sztuki: Glątwa nowa czyli w sidłach nudy S. I. Witkiewicza, Stara kobieta 
wysiaduje T. Różewicza, łagodna F. Dostojewskiego, Antygona Sofoklesa 
oraz Gwałtu, co się dzieje A. Fredry. Na scenie Teatru im. W. Horzycy 
w Toruniu wyreżyserował Czarną komedię P. Shaffera, Gwałtu co się 
dzieje A. Fredry, Ryszarda Ili W. Szekspira, Wujaszka Wanię i Wiśniowy 
sad A. Czechowa, Damy i huzary A. Fredry, Lekcję E. Ionesco, Moralność 
pani Dulskiej G. Zapolskiej, Marat/Sade P. Weissa, Zbrodnię i karę F. Dosto
jewskiego oraz spektakl 3 x Czechow. Współpracował również z Teatrem 
im. J. Kochanowskiego w Opolu (Wilki i owce A. Ostrowskiego, 3 siostry 
A. Czechowa), Teatrem Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni (Bracia 
K. oraz Gracz F. Dostojewskiego), Teatrem Współczesnym w Szczecinie 
(Świętoszek oraz Don Juan Moliera, Gry śmiertelne F. Durrenmatta. Mąż 
i żona A. Fredry), Teatrem Ludowym w Krakowie-Nowej Hucie (przekład 
Walentynek I. Wyrypajewa), Teatrem Współczesnym w Warszawie (przekład 
Transferu M. Kuroczkina) i in. 
W roku 2007 Andrzej Bubień przyjął w Teatrze Satyry w Sankt Peters
burgu (obecnie Teatr na Wasijewskiej) posadę głównego reżysera teatru. 
Stworzył tam unikatowy zespół aktorski, realizując konsekwentną politykę 
repertuarową, opierającą się na współczesnej, rosyjskiej i zagranicznej 
dramaturgii. To w tym właśnie czasie Teatr na Wasjewskiej zaczął pojawiać 
się na prestiżowych festiwalach teatralnych Europy. Szarańcza Biljany 
Srbljanović, Rosyjskie konfitury (trzy nominacje do Złotej Maski) oraz 
Daniel Stein - tłumacz (Nagroda „Złota Rampa" za najlepszy spektakl roku 
i nagroda premiera rządu Federacji Rosyjskiej za najważniejsze wydarzenie 
kulturalne roku w kategorii ,,teatr") Ludmiły Ulickiej zdobyły najbardziej 
prestiżowe nagrody, przyznawane przez dziennikarzy i krytyków teatral
nych w Rosji. 
Reżyser współpracuje również z węgierskimi scenami. W roku 2009 
wystawił w Teatrze Csokonai w Debreczynie spektakl Obłom-Off wg sztuki 

Michała Ugarowa. uhonorowany nagrodą festiwalową oraz nagrodą 
publiczności za najlepszy spektakl roku. W roku 2011 wyreżyserował na tej 
samej scenie sztukę A. Ostrowskiego Koń ma cztery nogi a też się potknie. 
Najnowsze realizacje reżysera to m.in. Judasze// M. SaŁtykowa-Szczedri
na (Teatr Ateneum w Warszawie). Udając ofiarę braci Presniakow (Teatr 
Ludowy w Krakowie-Nowej Hucie). Pieszo S. Mrożka w Wielkim Teatrze 
Dramatycznym im. Grigorija Towstonogowa w Sankt Petersburgu (prapre
miera rosyjska!), Sierpień. Oklahoma. Hrabstwo Osage T. Lettsa (Akade
micki Teatr w Omsku, cztery nominacje do Złotej Maski), Wodewile wg 
A. Czechowa („Rok Rosji w Hiszpanii", Toledo). Imponującą listę inscenizacji 
uzupełnić należy o klasyczne wystawienia oper. 
Przedstawienia Andrzeja Bubienia były prezentowane na festiwalach 
i przeglądach teatralnych w Tallinie. Rydze, Wilnie. Lizbonie, Helsinkach, 
Hamburgu, Moskwie, Nowosybirsku, Lublinie i Toruniu. 
Andrzej Bubień Jest również wykładowcą Sankt-Petersburskiej Państwowej 
Akademii Sztuki Teatralnej, na Wydziałach: Aktorskim i Reżyserii Dramatu. 
W Teatrze Rozrywki Andrzej Bubień reżyserował dwukrotnie: w roku 1996 
monodram muzyczny Elżbiety Okupskiej Uczciwe życie, a rok później sztu
kę A. Jarry'ego Ubu król czyli Polacy (za rolę lJbicy w tym przedstawieniu 
Elżbieta Okupska dostała ZŁOTĄ MASKĘ). 

POZOSTAl:E NAGRODY: 
1994 - Nagroda Pub li czności i Nagroda prezydenta Torunia na Festiwalu Teatrów 
Jednego Aktora dla spektaklu Kontrabasista, 
1995 - Nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej dla spektaklu Stara kobieta wysiaduje oraz wyróżnienie za reżyserię 
tego przedstawienia 
1996 - „Bursztynowy pierścień" - Nagroda Publiczności Teatrów Szczecina dla 
najlepszego przedstawienia sezonu 1995/96- dla świętoszka 
2000- Nagroda za .,twórcze łączenie tradycj i z no1~oczesnością" na MFT KONTAKT 
w Toruniu za spektakl Wujaszek Wania 
2001- Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Między
narodowego Dnia Teatru 
2002 - Sakiewka (nagroda 1. jurora) na V Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyser
skiej INTERPRETACJE za reżyserię przedstawienia Wilki i Owce 
2009 - Nagroda Petersburskiego Stowarzyszenia Teatroman w Sankt Petersburgu 
za reżyserię spektakli: Daniel Stein - tłumacz Ludmiły Ulickiej oraz Kuracja wg 
powieści Jacka GŁębskiego 
2010- Nagroda National Theatre Festival w Pecs na Węgrzech oraz nominacja do 
Wielkiej Rosyjskiej Nagrody Artystycznej ZŁOTA MASKA 

Tancerz, choreograf. Na początku swojej kariery zajmował się tańcem 
ulicznym i breakdance. W 1984 roku został pierwszym Mistrzem Polski 
w tej dyscyplinie, sięgając po ten tytuł jeszcze wielokrotnie. W 1986 roku 
Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało mu dyplom tancerza estradowego; 
w tym samym roku podjął pracę w Teatrze Syrena w Warszawie. W 1989 
roku założył legendarną grupę P'89, która pod jego kierownictwem zdoby
ła liczne nagrody i wyróżnienia. 
Pierwszym większym osiągnięciem teatralnym artysty była choreografia 
do musicalu West Side Story (reż. Tomasz A. Dutkiewicz). wystawionego 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni w 1992 roku. Następnie pracował m.in. przy 
realizacjach przedstawień: Hair, Szachy, Jesus Christ Superstar i Dracula. 
Przygotowywał również choreografię do spektakli muzycznych i musicali: 
Chicago, Nieszpory Ludźmierskie i Sen nocy letniej oraz koncertów - Weil 
2000 i Kombinat. Jest reżyserem i choreografem hip-hopowego projektu 
12 ławek dla Teatru Muzycznego w Gdyni. Jest także twórcą pierwszego 
polskiego show tanecznego Opentaniec. transmitowanego na żywo pod
czas koncertu Welcome Europe dla 300 milionów widzów w całej Europie 
oraz na specjalnych pokazach w Brukseli i Atenach. Stworzył choreografię 
do filmu fabularnego Ubu Król w reż. Piotra Szulkina. z którym współ

pracował wcześniej przy produkqi filmu Mięso . We wrześniu 2005 roku 
w Krakowie, w ramach festiwalu Sacrum-Profanum odbyła s ię premiera 
baletu Romeo i Julia S. Prokofiewa z choreografią Jarosława Stańka. a rok 
później - widowiska Carmen TV na podst. opery G. Bizeta. 
Współpracował z Gliwickim Teatrem Muzycznym, tworząc choreografię 
do musicalu Footloose, wrzuć luz oraz spektaklu tanecznego Chodnik 05, 
którego premiera teatralna odbyła się w gmachu GTM, a wersja specjalna 
- kilkadziesiąt metrów pod ziemią, w opuszczonej kopalni Luiza w Zabrzu. 

W 2006 roku w Bratysławie. Pradze i Warszawie miały 
miejsce premierowe pokazy multimedialnego wido
wiska muzyczno-tanecznego Vichry, które oparte jest 
na podaniach i legendach trzech krajów z choreografią 
i mtizyką inspirowaną folklorem Śląska Cieszyńskiego. 
W Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu Jarosław 
Staniek wyreżyserował i stworzył choreografię 
przedstawienia Swing'. z utworami Duke' a Ellingtona 
w aranżacjach Stal'lisława Fijałkowskiego. Kolejny pro
jekt artysty to Metropolish (2010), spektakl stworzony 
wraz z białostocką grupą Fair Play Crew. 
Jarosław Staniek jest autorem choreografii pierwszego 
polskiego filmu tanecznego Kochaj i tańcz. a także 
do głośnego spektaklu Sprawa wg Samuela Zborow
skiego J. Słowackiego, w reż. Jerzego Jarockiego (Teatr 
Narodowy, Warszawa). 
Do ostatnich realizacji artysty należą: spektakl mu
zyczny JYch lat nie odda nikt w reż . A. Strzeleckiego, 

Życie J. Jakubowskiego (Teatr Powszechny, Łódź), Obsługiwałem angiel
skiego króla B. Hrabala (Teatr Nowy, Poznań), Alicja w krainie czarów D. 
Czajkowskiego (Teatr Miniatura. Gdańsk), Faza Delta R. Paczochy (Teatr 
Wybrzeże, Gdańsk) oraz 39 stopni J. Buchana i A. Hitchcocka (współreżyse
ria z Jerzym Janem Połońskim) w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej 
w Gdyni. 
W czerwcu br„ podczas UEFA EURO 2012, w Warszawie, Gdańsku. Poznaniu 
i Wrocławiu odbędą się pokazy specjalnych ceremonii przedmeczowych. 
W stolicy choreografię do nich przygotowuje właśnie Jarosław Staniek. 
Sweeney Todd - to szósta. po Jesus Christ Superstar, West Side Story, 
Terapii Jonasza. Przebudzeniu wiosny oraz Jeszcze nie pora nam spać. 
„zawodowa przygoda" Jarosława Stańka z chorzowską sceną. 

NAGRODY: 
Nagroda Dziennikarzy za koncert Debiuty w Opolu 1992 dla grupy P'89, 
Nagrody Prezydenta miasta Gdyni za: 
cho reografię do West Side Story w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
c horeografię do trans-opery Sen Nocy Letniej w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
reżyserię spektaklu 12 ławek w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Zl:OTA MASKA za choreografię do spektaklu Footloose wrzuć luz w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym, 
Pomorska Nagroda Artystyczna za spektakl roku dla widowiska Opentaniec, 
tytuł „najlepszej musicalowej realizacji roku 2000 w Niemczech" dla niemieckoję
zycznej wersji musicalu Chess z choreografią Jarosława Stańka. 

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białystok w kategorii „Przedsięwzięcie 
roku" dla spektaklu Metropolish 
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Scenograf, kostiumolog. Studiowała na Wydziale Malarstwa 
oraz Katedrze Scenografii (studia podyplomowe) w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Wśród najważniejszych realizacji 
znalazły się projekty kostiumów i scenografii do następujących 
spektakli : Dziady część li A. Mickiewicza (Teatr Miejski 
w Gdyni), Testosteron A. Saramonowicza i T. Koneckiego (Teatr 
Dramatyczny w Jeleniej Górze). Tlen I. Wyrypajewa (Teatr 
Powszeclnny w Warszawie), Koronacja M. Modzelewskiego 
(Teatr Dramatyczny w Zielonej Górze). Klątwa S. 
Wyspiańskiego i Sinobrody- nadzieja kobiet D. Loher (Teatr 
im. J. Kochanowskiego w Opolu). Dybuk wg utworów S. Anskiego 
i E. Jabee i Ożenek M. Gogola (Teatr Nowy w Poznaniu). 
Czerwone Nosy P. Barnesa (Teatr Dramatyczny w Jeleniej 
Górze). Kordian J. Słowackiego (Teatr Polski w Warszawie). 
Nadobnisie i Koczkodany czyli Zielona Pigułka Witkacego 
(Teatr Powszechny w Warszawie). Bramy raju. Krucjata dziecięca 
wg J. Andrzejewskiego (Studium Teatralne w Warszawie), 

Sprzedana narzeczona B. Smetany (Opera w Debreczynie. Węgry) oraz W nocy na starym 
rynku. Gorączka jesiennej nocy I. L. Pereca (Teatr Żydowski w Warszawie) i Hamlet 
44 Magdy Fertacz i Artura Pałygi. Do najnowszych jej realizacji należą: Obłom-Off 
wg M. Ugarowa i Koń ma cztery nogi a też się potknie A. Ostrowskiego (obydwa spektakle 
w Teatrze Csokonai w Debreczynie na Węgrzech) oraz Udając ofiarę braci Presniakow 
(Teatr Ludowy w Krakowie-Nowej Hucie). W roku 2004 Anita Bojarska otrzymała nagrodę 
za scenografię do Klątwy S. Wyspiańskiego na 29 Opolskich Konfrontacjach Teatralnych 
„Klasyka Polska", a rok później - Nagrodę im. Teresy Roszkowskiej przyznaną przez 
Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI. 
W Teatrze Rozrywki zaprojektowała kostiumy i dekoracje do przedstawienia muzycznego 
Na końcu tęczy oraz dekoracje do musicalu Przebudzenie wiosny. 

Pianistka. akompaniator, pedagog, dyrygent chórmistrz. Absolwentka 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Akompaniator w PSM I i li stopnia 
im. G. Fitelberga w Chorzowie wielokrotnie uhonorowana Nagrodą 
Dyrektora za szczególne osiągnięcia artystyczne. W Latach 1994-
2004 akompaniator-korepetytor w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
Przygotowuje wokalnie solistów i zespoły i obejmuje kierownictwo 
muzyczne przedstawień m.in. w Gliwickim Teatrze Muzycznym (Anna 
Karenina, reż . J Opalski, Ragtime S. Flaherty'ego w reż. M. Sartowej, 
High School Musical on stage B. Louiselle w reż . D. Dutkiewicza, 
Bulwar zdradzonych marzeń w reż.RTalarczyka, Hair J. Rado i G. Ragni 
w reż. W. Kościelniak- przygotowanie wokalne), Teatrze Zagłębia 
w Sosnowcu (Świniopas J. CH. Andersena, Edith i Marlene E. Pataki w reż. 

E. Markowskiej, Tango tango w reż . J. Niesobskiej, Sztuka kochania, czyli 
sceny dla dorosłych w reż . K. Jasińskiego, Dziady. Część Ili A. Mickiewicza 
w reż. J. Bunscha. Pamiętnik narkomanki B. Rosiek, Niech żyje bal 
wg A. Osieckiej, Ania z Zielonego Wzgórza L. M. Montgomery w reż. 
J. Szurmieja), Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Teatrze Śląskim 
im. S. Wyspiańskiego w 1Katowicach. Od roku 2007 jest kierownikiem 

zespołu wokalnego Teatru Rozrywki. Ponadto przygotowywała do premiery i nadal 
pracuje z obsadą dz i ecięcą w musicalu Oliver!, objęła kierownictwo muzyczne spektaklu 

-.I 

Przebudzenie wiosny F. Wedekinda w reż. ł:.. Kosa, a w spektaklu Historia filozofii po 
góralsku wg ks. prof. J Tischnera w reż . B. Cioska podjęła się przygotowania wokalnego 
aktorów oraz opracowania partii akompaniujących skrzypiec. Juror i kierownik 
muzyczny I Konkursu im. W. Szpilmana w Sosnowcu. Jako pianistka jest laureatką m.in. 
konkursu wokalnego im. E. Platówny we Wrocławiu. wyróżniona nagrodą za najlepszy 
akompaniament oraz konkursu im. L. Różyckiego w Gliwicach. Koncertuje z Filharmonią 
śląską i Filharmonią Zabrzańską m.in. podczas Europejskiego Festiwalu im. J. Kiepury 
w Krynicy. W roku 2010. podczas Festiwalu ARS CAMERALIS, koncertowała z Ute Lemper 
oraz orkiestrą Aukso. Jako akompaniator. współpracuje z wieloma aktorami m.in.: Marią 
Meyer, z którą nagrała dwie płyty „Maria Meyer śpiewa Brela'' i „Ordonka. Miłość ci 
wszystko wybaczy", Elżbietą Okupską, Jacentym Jędrusikiem, Robertem Talarczykiem 
(CD „Słowa'', 2011), Wiolettą Białk, Joanną Rawik, Anną Serafińską. Januszem 
Szromem. Koncertuje w kraju i za granicą (Czechy, Izrael, Francja, Austria, Holandia, 
Niemcy, Maroko). Jest liderem septetu Crazy Band. W 2011 roku nominowana do nagrody 
prezydenta miasta Chorzowa w dziedzinie kultury. 

Absolwent Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu 
(Dyrygentura Chóralna w klasie Jana Wojtachy oraz kierunku 
Dyrygentura Symfoniczna-operowa w klasie Mirosława Jacka Błaszczyka) 
na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzi 
jeden z najstarszych męskich chórów w Polsce - Chór Męski Hejnał 
przy KWK „Wujek" w Katowicach, wraz z którym otrzymał nagrodę dla 
dyrygenta na li Festiwalu Pieśni Eucharystycznej „O Salutaris Hostia" 
w Katowicach-Piotrowicach, Złoty Laur i Puchar Prezesa Odclziału 
śląskiego PZCHiO, wyróżnienie honorowe na XVIII Tyskich Wieczorach 
Kolędowych 2009, li miejsce w kategorii chórów jednorodnych na li 
Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej w Częstochowie. 
Otrzymał I Nagrodę w kategorii chórów kameralnych z zespołem „Kanon" 
na XV Tyskich Wieczorach Kolędowych. Dyryguje również Chórem Laudate 
Dominum przy Parafii bł. Karoliny w Tychaoh. Kieruje orkiestrą oraz 
big bandem w Szkole Muzycznej I i li st. im. G. Fitelberga w Chorzowie. 
Współpracował z Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej i Orkiestrą 
Filharmonii Śląskiej . Wraz z Januszem Kohutem, przygotowywał chór 
do musicalu Szczęśliwi ludzie w Bielskim Centrum Kultury. Prowadził 
zespoły wokalne w MDK nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. 

Od 2011 roku związany jest z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, gdzie dyryguje musicalami: 
Położnice szpitala św. Zofii, Oliver!, Producenci, Jeszcze nie pora nam spać, Jesus Christ 
Superstar oraz Jekyll i Hyde. 



STEPHEN SONDHEil\11 
I JEGO l\11USICAL OSOBNY 
Sło\va i dźwięki splatają się i zespalają w dziele jednego t\vÓrcy. 
Fabuła, dra1nat to kvlestie naj\vażniejsze - \vszystko służy wartości 
nadrzędnej, jaką jest teatr. Sondheiin to oddzielna kategoria teatru 
in uzycznego. 
- Co pisze pan najpierw, słowa czy muzykę? 
- Powstają jednocześnie, to oczywiste. 

Frank Rich, opiniotwórczy krytyk teatralny New York 
Timesa, określił Sondheima mianem „największego twórcy 
teatru muzycznego". Kłopot w tym, że Sondheim nie pisze 
musicali. On tworzy „teatr muzyczny". W najgłębszym, 
radykalnym sensie. Nie interesują go przeboje, ani 
atrakcyjność widowiska sama w sobie. Rozumie musical, 
jako gatunek dramatyczny z wszelkimi konsekwencjami 
takiego podejścia. Liczy się praca z aktorem, pełna 
integralność tworzywa muzycznego i literackiego, które 
jedynie w przypadku Sondheimajest dziełem organicznym. 
Liczy się teatr. 
Szekspir pisał partie dla konkretnych aktorów. 
Zażartowałem kiedyś, że nie chcę pisać muzyki, dopóki 
spektakl nie będzie obsadzony i wyreżyserowany. To dlatego 
tak wiele dobrych piosenek powstaje w ostatniej chwili, 
zwykle na prowincji, przed premierą na Broadwayu. I pisze 
się je szybko, bo wtedy już wiadomo dokładnie, czego 
brakuje, gdzie powinny się znaleźć, a przede wszystkim - kto 
będzie je śpiewać. Im więcej ograniczeń, tym łatwiej się pisze. 
Najgorszy jest początek- całkowita tabula rasa. I nagle, 
o - tu będzie potrzebna piosenka miłosna„. 

Stephen Sondheim przyszedł na świat w 1930 roku 
w zamożnej żydowskiej rodzinie na Manhattanie. Jego 
matka projektowała sukienki, ojciec je produkował. 
Późniejszy geniusz teatru muzycznego miał dziesięć lat, 
kiedy rodzice się rozwiedli. Pozostając przy matce, chłopak 
wylądował na farmie w Pensylwanii. Po latach przyznał, że 
w dzieciństwie był samotnikiem i wyrastał w ewidentnym 
chłodzie emocjonalnym. 
Byłem zadbanym, zaniedbanym jedynakiem. Żyłem 
w luksusowych warunkach, ale nie miałem kontaktu 
z żadnymi członkami rodziny. Ani braci, ani sióstr, ani 
rodziców. Nie brakowało mi niczego, poza kontaktem 
z ludźmi. Miałem dobry wikt i opierunek. 

Znając twórczą drogę Sondheima trudno uwierzyć, że uczył 
się w szkole wojskowej, nawet jeżeli nie trwało to zbyt 
długo. Marzenia o karierze pianistycznej wyparowały 
równie szybko, jednak chłopiec całkiem racjonalnie 
motywował fiasko na tym polu. 
Kiedy miałem dziesięć lat, trafiłem do szkoły wojskowej 
i okazało się, że mają tam„. wielkie organy, bodaj drugie 
największe w całym stanie. Zawsze byłem gadżeciarzem, 
więc zafascynowały mnie te wszystkie przyciski i włączniki 
rejestrowe. Nogami ledwo sięgałem pedałów, ale grałem 
zawzięcie przez cały rok, sprawiało mi to wielką frajdę. 
Potem zacząłem naukę gry na fortepianie i dałem 
nawet kilka recitali w Pensylwanii. Chcieli, bym został 
koncertowym pianistą, bo miałem dobrą prawą rękę. 

Niestety lewa była zupełnie do niczego. A poza tym„. nie 
znosiłem występować. 

Sond1heim był nie tylko „gadżeciarzem", wykazywał 
pasję do wszelkich łamigłówek, dowodząc kwalifikacji 
umysłowych w zakresie nauk ścisłych. A korelacja 
pomiędzy zdolnościami matematycznymi a muzycznymi 
jest obserwowana od dawna. 
Sztuka sama w sobie jest próbą uporządkowania chaosu. 
W tym sensie naśladują ją łamigłówki-krzyżówki, 
układanki. Lubię rozwiązywać łamigłówki, choćby z tej 
przyczyny, że rozwiązanie istnieje. Z tego samego powodu 
lubię kryminały. 

Legendarna stała się nienawiść chłopca do matki. Prosił 
nawet o jej głowę na tacy! Była niestety wzajemna - matka 
napisała mu w liście, że „jedyna rzecz, jakiej żałuje, to fakt, 
że go urodziła''. Kiedy zmarła w 1992 roku Stephen nie był 
najej pogrzebie. 
Moja matka nienawidziła ojca, za to, że ją zostawił dla 
innej kobiety. A ja stałem się jej chłopcem do bicia. Poza 
tym już w bardzo młodym wieku zorientowałem się, że 
ma ona podejrzany system wartości - uwielbiała celebrytów 
i pieniądze. Oczywiście gdyby nie to, nigdy bym nie poznał 

Hammersteinów. Mieli syna w moim wieku i zostaliśmy 
przyjaciółmi. Można powiedzieć, że zostałem przez nich 
adoptowany. 

Młody entuzjasta miał w sumie niebywałe szczęście. Przez 
kilka lat pobierał naukę od największego reformatora 
teatru muzycznego w dziejach gatunku. Nazywanie Oscara 
Hammersteina li ,,autorem tekstów" to bardzo krzywdzące 
uproszczenie. Był on nie tylko librecistą i autorem słów 
do największych musicalowych hitów swoich czasów, ale 
wizjone_r,ęm przekształcającym scenę muzyczną w kierunku 
teatralności. To przez jego spektakle - takie tytuły, jak „The 
King And I" czy „The Sound Of Music" -teatr muzyczny 
położył nacisk na fabułę, zamiast na przebojowe piosenki 
czy na rewię. 
Ludzie nie zdają sobie sprawy, że Oscar wniósł największy 
wkład właśnie jako teoretyk teatru, jako Peter Brook 
musicalu, jako innowator. Nie rozumieją, jak nowatorskie 
były w swoim czasie „Show Boat'' czy „Oklahoma! ". Oscar 
to nie piosenki, z których możemy się dzisiaj podśmiewać. 
To wizja nowego teatru. 

Nie sposób zrozumieć Sondheima bez zrozumienia 
wpływu, jaki wywarł na jego rozwój doświadczony 
twórca. Bo spotkanie tych dwóch ludzi, których dzieliło 
całe pokolenie, a łączyła miłość do teatru muzycznego, 
było jednym z najszczęśliwszych zbiegów okoliczności 
w dziejach muzyki. Wyobraźmy sobie klasyków wiedeńskich 
i ich dzieła, gdyby to Haydn uczył Mozarta, zaś Mozart 
Beethovena. Nie „wpływał", kształtował, inspirował. 
Po prostu uczył. Dzień po dniu, przez miesiące i lata. 
Oscar Hammerstein li przekazał mi syntezę trzydziestu lat 
doświadczenia, dał mi indywidualny kurs. Powiedział: „Skoro 
chcesz pisać musicale, to weź dobrą sztukę, taką która ci się 
podoba, i zrób z niej musical. A kiedy już to zrobisz, weź sztukę, 
którą lubisz, która jednak ma twoim zdaniem słabe strony. 
Popraw ją i zrób z niej musical. Potem sięgnij po opowieść 
- nie własną i nie w formie utworu scenicznego, a raczej 
powieści albo opowiadania. Zrób z niej musical. A na koniec 
napisz musical według własnego pomysłu. Jak już napiszesz 
te cztery rzeczy, zaczniesz nabierać pojęcia, o co w tym 
chodzi". I tak właśnie zrobiłem. Miałem wtedy 22 lata. 

Po krótkim epizodzie w szkole wojskowej, która była 
zapewne antidotum na nieuporządkowane dzieciństwo, 
Sondheim studiował muzykę i było to olśnieniem. 
Dopiero wtedy zrozumiałem, że moja romantyczna wizja 
sztuki to zupełny nonsens. Wydawało mi się wcześniej, 
że po prostu przylatuje anioł, siada na ramieniu i szepcze 
do ucha: pa-pa-pa-PAM. Tymczasem okazało się, że jest 

coś takiego.jak dźwięk prowadzący, skala diatoniczna i tak 
dalej. Jakby się nade mną niebo otworzyło! 

Młody geniusz miał w przyszłości wykazać jednakowy talent 
w zakresie pisania literackich tekstów, co komponowania 
muzyki. Sam jednak uważał się przede wszystkim 
za kompozytora i zachował to przekonanie przez całe życie. 
Z kompozytorów, którzy mnie zainspirowali, na pierwszym 
miejscu wymieniam zwykle Ravela. Napisałem pracę 
licencjacką o jego „Koncercie na lewą rękę ". Zawsze byłem 
wielbicielem jego muzyki. Pracę magisterską pisałem 
z Coplanda i jego „Muzyki teatralnej". Jego fanem też jestem 
przez całe życie, choć moja muzyka nosi więcej wpływów 
Ravela, niż Coplanda. Są także inni twórcy, których muzykę 
uwielbiam: Strawiński, Britten, Rachmaninow - zawsze 
obecni w moich kompozycjach. 

Po studiach Sondheim próbował swoich sił głównie jako 
autor muzyki, ale zwykle kończyło się to na prezentowaniu 
piosenek, które nikogo nie interesowały. Kiedy wreszcie 
nadeszła przełomowa chwila, okazało się, że wzbudził 
zainteresowanie jako„. autor tekstów. I tak oto - na zlecenie 
sławnego już wtedy Leonarda Bernsteina - Sondheim 
napisał piosenki do musicalu „West Side Story". 
To prawda, że Bernstein zaproponował mi dodatkowy udział. 

W tamtych czasach normę stanowiło sześć procent za libretto, 
muzykę i słowa: dwa, dwa i dwa. Lenny miał dostać trzy, 
ajajeden -byłem praktycznie debiutantem. Produkcja „West 
Side Story" była jednak na tyle prestiżowa, że zaproponowano 
twórcom wyższe udziały. Lenny powiedział: „Wyrównam ci 
to, dodamy ci ten jeden procent." A mnie chyba rozum odjęło, 
bo odpowiedziałem: „Nie bądź niemądry, chodzi mi tylko o to, 
żeby moje nazwisko znalazło się na afiszu". Szkoda, że mnie 
ktoś wtedy nie zakneblował, bo ten procent zrobiłby ogromną 
różnicę. Jeden procent od „West Side Story" „. 

Sondheim - za mądrą namową swego patrona, Oscara 
Hammersteina li - przyjął kolejne zlecenie na teksty 
do musicalu, mimo, że marzył o napisaniu muzyki. Był 
to jeden z najlepszych tytułów w dziejach Broadwayu, 
„Gypsy". Szczęśliwie, kolejny projekt- „A Funny Thing 
Happened On The Way To The Forum" - to już spektakl 
z muzyką i słowami Sondheima, prawdziwy początek jego 
imponującej drogi twórczej. 
Jest coraz mniej nowych spektakli, a te które są, grane są 
coraz dłużej. W czasach świetności Broadwayu wielki przebój 
grało się trzy lata. A zatem było więcej premier. Zmienił się 
też gust publiczności, cały kraj ulega odmóżdżeniu i widać 
to doskonale na Broadwayu. Przedstawienia są coraz 
głupsze, a publiczność przyzwyczaja się do tego. 



Kompozytor i autor tekstów panował nad materiałem 
w sposób niemal ..totalny", zawsze jednak pozostawiał 
dużą swobodę swoim reżyserom. Powstawały słynne 
spółki teatralne, w których Sondheima wspierali kolejini 
reżyserzy. James Lapine zrealizował dwa niezwykle 
ambitne projekty twórcy: „Passion" (jedyny w historii 
gatunku musical epistolarny) oraz zainspirowany obrazem 
Seurata „Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte" 
(tym samym zresztą, co piosenka Marka Grechuty „Cisza 
oddechu trawy") „Sunday In The Park With George". 
Pisanie słów jest trudniejsze od pisania muzyki, bo zasoby 
sq bardziej ograniczone. Najtrudniejsza rzecz przy pisaniu 
tekstu piosenki to dopasowanie słów do muzyki tak, aby 
wydawały się zupełnie naturalne, jakby zawsze tam były. 
I nie chcę wchodzić we fleksję i szczegóły gramatyczne -
autor musi być niewidoczny. Oczywiście dotyczy to musicalu. 
Autorzy operowi biorq słowo i oplatajqje melizmatami, bo 
tam nie chodzi o język, tylko o muzykę i głos. W musicalu 
staramy się opowiedzieć historię, jakby to była sztuka 
teatralna. A kiedy akcja rozgrywa się współcześnie, w ciqgu 
ostatnich pięćdziesięciu lat, słowa powinny przypominać 
język naturalnej konwersacji. 

W stylu bezprecedensowym dla całej historii tej prestiżowej 
nagrody Sondheim,jakby nie było twórca musicalu, otrzymał 
nagrodę Pulitzera w kategorii... dramatu! „Niedziela w 
parku z Georgem" to dzisiaj Legenda Broadwayu, tamtego 
Broadwayu, na którym możliwe było jeszcze napisanie 
musicalu do obrazu francuskiego malarza. 
Publiczność chce dziś zobaczyć widowisko. Powstaje więc 
coraz więcej przedstawień opartych na znanych piosenkach, 
ludzie nie lubią słuchać nowych rzeczy. Przed laty dwóch na 
trzech widzów pochodziło z Nowego Jorku i okolicy. Teraz 
dwie trzecie stanowiq turyści, którzy chcq obejrzeć „wielki 
show na Broadwayu" i mają w planie wieczór, który musi 
być atrakcyjny, wiadomo bowiem, że będzie kosztowny. 
Bilety stały się teraz bardzo drogie. I nikt nie wybierze się na 
„eksperyment teatralny". 

Rozgoryczenie Sondheima staje się jasne, gdy zrozumiemy 
jego wyjątkowy stosunek do publiczności, jako jednego z 
najważniejszych czynników kształtujących końcowy efekt 
sceniczny. Stara amerykańska tradycja każde twórcom 
najpierw pokazywać spektakl w mniejszych miastach- przed 
premierą na Broadwayu dokonuje się ostatnich poprawek. 
Często okazują się one kluczowe dla sukcesu dzieła. 
Przepisywanie, dopisywanie i usuwanie to elementy ewolucji 
spektaklu. Musicale - sztuki teatralne także, ale musicale 
przede wszystkim - to efekt zbiorowej pracy, w której 
ostatnim współpracownikiem jest... publiczność. Dopóki 

więc nie pojawi się publiczność, praca nie jest zakończona. 
Zagranie spektaklu przed widowniq zmienia temperaturę 
tego, co zostało napisane. Okazuje się, że elementy, które 
wydawały się ważne, wcale nie sq takie ważne. Albo nie sq 
funkcjonalne. Piosenki mogq okazać się za długie albo za 
ciężkie. I za sprawq publiczności musical nabiera nowego 
kształtu. 

Twórca najwięcej dokonał we współpracy z Legendą 
Broadwayu, Halem Prince. To były prawdziwe złote 
lata Sondheima, znaczone takimi produkcjami, jak 
„Company", „Follies" czy „A Little Night Music". Z tego 
ostatniego musicalu pochodzi - dopisany w ostatniej 
chwili przed premierą- jedyny powszechnie znany przebój 
kompozytora, spopularyzowana przez Judy Collins 
urzekająca ballada „Send In The Clowns". 
Piosenkę musicalowq pisze się dla postaci. Im głębiej wejdzie 
się w postać, im więcej się o niej wie - tym lepiej. Dotyczy 
to i muzyki i tekstu. Bo piszqc piosenkę sam staję się owq 
postacią i to jest moja trampolina, wybijam się z niej. I piszę 
piosenki, które może wykonywać wyłqcznie postać, dla 
której zostały napisane. Taki jest mój ideał. 

Utwór ten wykonywali m.in. Frank Sinatra, Shirley Bassey, 
Bing Crosby, Elaine Paige, Barbra Streisand, Tom Jones, 
Patricia Kaas, wreszcie Catherine Zeta-Jones (w nowej 
broadwayowskiej produkcji 2009/2010 w reżyserii Trevora 
Nunna), a więc piosenka ta wyszła daleko poza- niestety 
coraz bardziej hermetyczny- obieg teatralny. 
W pokoleniu Rogersa i Hammersteina popularne przeboje 
wywodziły się z musicalu albo z filmu. Kiedy napisali coś 
chwytliwego, umieszczali to w musicalu, z nadziejq, że numer 
stanie się hitem. W moich czasach jest inaczej- przeboje 
wywodzq się niemal wyłqcznie z nurtu pop-rocka. Mało 
utworów z Broadwayu weszło na listy przebojów. Nie było 
przecież przeboju ze ,,Skrzypka na dachu". Może najwyżej 
z „Hello Dolly!", ale to był wyjqtek. Natomiast dla twórcy 
teatralnego okazało się to praktycznie wyzwoleniem - mógł 

pisać o czym chciał, nie myślqc już, czy napisze przebój. 

We współpracy z Halem Princem autor i kompozytor 
zrealizował swój najbardziej niekonwencjonalny projekt, 
dramat muzyczny „Sweeney Todd", zwany także „czarną 
operą'' z racji tego, że- podobnie jak „Little Night Music" -
bywa wystawiany przez teatry operowe. Jedynie Sondheim 
mógł napisać musical traktujący jednocześnie o zemście 
i o ... kanibalizmie. Kanibalizm na Broadwayu? O tak. 
I to w 1979 roku. 
Już w 1973 roku widziałem spektakl Christophera Bonda. 
Ta historia od razu mi się spodobała - nie była wcale 

„. 

straszna, miała za to dużo wdzięku, najwyżej nieco gęsiej 
skórki. Skontaktowałem się z autorem i dostałem zgodę 
na napisanie musicalu według jego sztuki. Samą zaś 
muzykę do spektaklu „Sweeney Todd" postrzegałem jako 
rodzaj hołdu dla Bernarda Hermanna, kompozytora 
filmowego zwiqzanego przez długi czas z Hitchcockiem. 
Chciałem przestraszyć publiczność muzykq, a niełatwo 
jest przestraszyć widza w teatrze. Można zgasić światło 
i krzyknqć: Bu! Jednak nie o to mi chodziło. 

Oczywiście najszerszą publiczność zapewniła 

Demonicznemu Golibrodzie niedawna ekranizacja 
musicalu - uproszczona pod względem muzycznym, ale 
za to wspaniale zrealizowana plastycznie przez reżysera 
Tima Burtona. Także twórcy „osobnego". 
Ekranizacja „Sweeney'a" różni się od większości znanych 
mi filmowych adaptacji musicalu. Zwykle sq to „filmy 
z musicalu", czyli próby przeniesienia sytuacji teatralnej 
na ekran, ale raczej z zachowaniem środków teatralnych. 
Filmy niewiele różniq się od oryginalnych przedstawień. 
Nawet czas trwania numerów muzycznych jest podobny. 
Przy „Golibrodzie" jest inaczej. Cały materiał został przycięty, 
dopasowany. Powstał więc „film według musicalu", a nie 
film z musicalu. Stało się to z korzyściq dla filmu. 

Przypadek musicalu - pozostańmy przy tym określeniu 
- „Sweeney Todd" to zarazem doskonały przykład 
postmodernizmu w muzyce, gdzie kompozytor sięga 
z jednakową swobodą po „Dies Irae" (sekwencję 
pochodzącą z Xll wieku i wyraźnie powracającą w głównym 
motywie spektaklu, „Balladzie o Sweenym Todzie"),jak 
po nawiązania do współczesnej muzyki filmowej. Sondheim 
tworzy wielowymiarową fuzję gatunków. 
Cała sztuka polega na budowaniu napięcia, nikt zaś nie 
potrafił tego lepiej od Hermanna, który napisał przecież 
muzykę do „Psychozy". Inny przykład to John Williams 
i muzyka do filmu „Szczęki". Dobrze napisana muzyka 
sama w sobie sprawi, że widzowie będq obgryzać paznokcie, 
nic nie musi się dziać na ekranie. Hermann był mistrzem, 
aja chciałem osiqgnąć podobny efekt w teatrze. To dlatego 
muzyki w „Sweeney Todd" jest ta'k dużo. Dopóki płynie 
i angażuje emocjonalnie, melodramat przechodzi na drugi 
plan. Oczywiście sama historia też jest dość niecodzienna„ . 

Nie ma drugiego takiego twórcy jak Stephen Sondheim. 
Poważne publikacje fachowe dotyczące musicalu traktują 
jego teatr muzyczny jako całkiem osobną kategorię. 
Zaś życie prywatne twórcy- konsekwentnie chronione 
- długo pozostawało tajemnicą. Według brytyjskiego 
dziennika The Times słynny twórca teatru muzycznego 

„wyszedł z szafy" mając około czterdziestu lat, a zamieszkał 
z partnerem dopiero w wieku 61 Lat (był nim dramaturg 
Peter Jones, ich związek przetrwał aż do 1999 roku). Frank 
Rich, krytyk teatralny New York Timesa, słusznie nazywany 
„rzeźnikiem Broadwayu" entuzjasta Sondheima, odbył 
z artystą dogłębną rozmowę na tematy osobiste, po której 
napisał, że długotrwała samotność nie peszyła bynajmniej 
Sondheima. Choć kompozytor przyznał, że homoseksualizm 
był z pewnościąjednym z powodów jego osamotnienia. Ale 
nad wszystkim górowała świadomość bycia outsiderem. Kimś 
- cytując samego twórcę- „kogo ludzie chcą jednocześnie 
pocałować i zabić". 
Mówi się, że artyści sq „skazani na samotność", ale ja nie 
patrzę na to w ten sposób. Nie można pisać w pokoju pełnym 
ludzi, robi się to w samotności. Bachowi jakoś to nie 
przeszkadzało. Moje życie zawodowe i życie osobiste nie 
nakładajq się na siebie. Pisanie to samotna działalność, 
niejako z definicji. Podobnie jak malowanie. Człowiek zostaje 
jedynie z tym, co ma w głowie i z ołówkiem albo pędzlem albo 
fortepianem. 

Artysta ,interdyscyplinarny, jakim jest Sondheim - słowo 

„totalny" wyjątkowo nie pasuje do artystów - posługuje się 

w pracy narzędziem tak uniwersalnym jak ... ołówek. Zwykły, 
prosty ołówek łączy rysowników, kompozytorów i poetów. 
Piszę ołówkami firmy Blackwing. Od dawna ich nie produkują, 
na szczęście zdqżyłem kupić kilka kartonów. Majq bardzo 
miękki grafit. A przy tym nie są okrągłe, więc nie spadają 
ze stołu. Niestety, gumki do wycierania dawno na nich 
powysychały„ . 

Śpiewanie na scenie ma tradycję niemal tak starąjak nasza 
cywilizacja. Można się spierać, czy musical wywodzi się 
bezpośrednio od opery, albo czy singspiel to tylko operetka 
po niemiecku. Teatr muzyczny ewoluuje, a kierunek tego 
procesu stał się szczególnie wyraźny w XX wieku. Prymat 
fabuły i wiarygodności postaci - ich relacji i charakterów 
- oddalił współczesny musical od historycznych 
pierwowzorów. Tematy współczesnych musicali obejmują 
spektrum niewyobrażalne dla scen operowych czy 
operetkowych. A mimo to nie ma twórcy, który poszedł 
dalej, głębiej, odważniej, od Stephena Sondheima. Można 
polemizować, czy jego sztuki to musicale, natomiast jedno 
pozostaje pewne: jego dzieło to teatr muzyczny w najbardziej 
wyrafinowanej postaci. Teatr muzyczny, na pewno. Ale przede 
wszystkim teatr. Musical osobny. 

Daniel Wyszogrodzki 
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Musical Sweeney Todd pokazuje człowieka opętanego żądzą 
zemsty. Jak to się dzieje, że życie zostaje podporządkowane 
jednemu celowi i jakie są tego skutki? Czy zemsta może być 
słodka? Tak często się przecież o niej mówi. 

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zajrzeć do zasobów 
psychologicznej wiedzy pokazującej genezę tego zjawiska. 
Człowiek skrzywdzony to ktoś, kto doznał zła, często jest 
to niewinna ofiara ludzkiej chciwości i bezwzględności. 
Może dochodzić sprawiedliwości przewidzianymi do tego 
drogami, cierpieć w milczeniu lub też wybierać drogę 
zemsty, która w jego mniemaniu powinna przynieść mu 
satysfakcję i ukojenie. Jeśli wybiera tę ostatnią możliwość, 
w jego umyśle uruchomione zostają pewne procesy, które 
napędzane są silnymi negatywnymi emocjami. Zaczyna 
posługiwać się w widzeniu świata specyficznymi schematami 
poznawczymi. Każdy z nas wiedzę o świecie społecznym 
buduje z takich właśnie podstawowych elementów, jakim jest 
schemat poznawczy. Powstaje on na podstawie uprzednich 
doświadczeń z jakimś rodzajem zdarzeń, osób, czy obiektów. 
Schematy wpływają na spostrzeganie tego, co nas otacza. 
W1idzimy więc to, na co jesteśmy nastawieni. 

Rzeczywistość i zachowania ludzi są bardzo wieloznaczne, 
dlatego posiadamy wiele różnych schematów, które 
włączamy zależnie od okoliczności. Skrzywdzony człowiek, 
niesiony ideą zemsty, uruchamia jedynie niektóre wybrane 
schematy. Dostrzega w ludziach głównie zło, wyłuskuje 
ich negatywne cechy. Kolec bolesnych przeżyć nie pozwala 
na uruchomienie innych schematów. Następuje zwężenie 
pola uwagi. W oczach Sweeneya Todda, Londyn jest wstrętny, 
cuchnący, gnije, ludzie zaś to nikczemne i okrutne typy. 

Tragiczne doświadczenia wywołują w człowieku zły nastrój, 
który nasila spostrzeganie świata w ciemnych kolorach. 
W normalnych warunkach nastroje przemijają w miarę 
upływu czasu, ale człowiek motywowany zemstą nie 
dopuszcza do tego. Stale rozdrapuje gojące się rany, dba, 
by negatywne doświadczenia nie wygasły. Rozpamiętuje ich 
wszystkie szczegóły, często dokładając nowe, bywa, że stale 
o nich opowiada. 

Nastrój jest pewną drogą na skróty w ocenianiu świata 
i ludzi. Pozwala na wydawanie sądów bez uzasadnienia. 
Skrzywdzony pytany o nie odpowiada „ja to wiem, 
ja to czuję" . W ten sposób ocenianie negatywne przybiera 
na sile. Tworzą się uproszczone reguły myśleniia zwane 
heurystykami, pozwalające na wydawanie bardzo pewnych 
sądów i ferowanie wyroków, bez wystarczającej anal]zy. 
Z łatwością wówczas przychodzą na myśl przykłady zdarzeń 
i zachowań, potwierdzające przyjętą wizję rzeczywistości, 
nastrój staje się zastępnikiem wszelkich innych możliwych 
w tej sytuacji informacji. Ogarnięty zemstą człowiek uważa, 
że natura ludzka jest podła, nie ufa więc nikomu i nikogo 
nie oszczędza. Wykazuje cynizm społeczny polegający 
na przekonaniu, że ludzie łatwo ulegają deprawacji 
i wykorzystują innych. I nie ma w tym względzie żadnych 
wyjątków. Złe czyny krzywdziciela rozlewają się w ten sposób 
na wszystkich. Zdaniem mściciela w świecie zbudowanym 
przez tak nikczemnych ludzi nigdy nie ma sprawiedliwości, 
dlatego trzeba samemu próbować ją wymierzać. Poczucie 
skrzywdzenia nasycone potrzebą zemsty ułatwia łamanie 
norm, uprawnia do egoizmu i niemoralności. Można czuć się 
zwolnionym z dokładania się do dobra ogółu, gdyż został 
już wniesiony udział własny w postaci doznanych cierpień, 
a poza tym otoczenie na nic dobrego nie zasługuje. 

Zemsta zaślepia i nie pozwala widzieć tych elementów 
rzeczywistości, które są niezgodne z jej tłem emocjonalnym. 
Równocześnie ciągle odnawiane negatywne doświadczenia 
sprawiają ból nie do wytrzymania. W umyśle mściciela 
istnieje jednak przeświadczenie, że unicestwienie 
krzywdziciela uwolni od cierpień, przyniesie ulgę 
i uspokojenie. W zemście nie chodzi bowiem tylko o ukaranie 
sprawcy, ważne jest uwolnienie się od piekła negatywnych 
uczuć. 

I tu następuje straszliwe rozczarowanie. Przywrócenie 
sprawiedliwości poprzez dokonanie aktu zemsty nie daje 
oczyszczenia i spokoju ducha, bo myśli mściciela są nadal 
skoncentrowane na niesprawiedliwym zdarzeniu i jego 
sprawcy. 



Wszak to właśnie dotychczas stanowiło centrum przeżyć 
mściciela, jego motywacji i działań. Trudno czemukolwiek 
przebić się przez ten utrwalony już stan. Pozostaje wyraźny 
ślad w postaci określonej wizji świata i ludzi. Co więcej, żywiąc 
negatywne uczucia do otoczenia żywi się je jednocześnie 
w stosunku do siebie. A to pozostaje na dłużej. Rzadko też 
mściciel na drodze zemsty liczy się z innymi. Echo tych krzywd 
również pozostaje w jego świadomości. Tak więc zemsta nie 
jest słodka . Zostawia gorycz i nakłada nowe ciężary. Ulgę 
przynosi jedynie wybaczenie, ale jest ono obce mścicielowi, 
który zabłąkany jest w swych uczuciach jak w sennym 
koszmarze. 

Katarzyna Popiołek 
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