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Kiedy zostałem poproszony o wyreżyserowanie tekstu Tadeusza Różewicza. postanowiłem 
wybrać „Akt przerywany". To tekst pełen absurdu o sztuce teatralnej, którą Różewicz chciałby 
napisać. Tekst o teatrze, o tym, jak tworzyć w nim rzeczywistość, a być może o tym czym rzeczy. 
wistość w rzeczywistości naprawdę jest... 

„Akt przerywany" w znacznej części składa się z tekstu prozatorskiego, a nie dramatycznego, jak 
większość sztuk teatralnych. Daje mi to, jako 
reżyserowi. więcej wolności. Większość tradycyjnie napisanych dramatów niesie za sobą zapisa. 
ną w nich wizję wystawienia. Konkretne postaci mówią konkretne zdania. a także mamy do czy. 
nienia z fabułą. do której należy się odnieść. Tekst Tadeusza Rqżewicza napisany w 1963 roku 
przypomina bardziej opowiadanie. a chwilami i wykład uniwersytecki. Kilka krótkich „scenek 
dramatycznych" zostało wpisanych jako ironiczny przykład dowodzący, że rzeczywistość jaką 
znamy z życia nie może zaistnieć na deskach teatralnych. 

„Akt przerywany" jest tekstem. którego nie sposób wystawić bez adaptacji -na przykład bez 
podzielenia tekstu na role. W pierwszej wersji mojej adaptacji dla dziesięciu aktorów dokona
łem skrótów. a także komentowałem lub dyskutowałem z tekstem wprowadzając własne słowa. 
Tak zazwyczaj przebiega moja praca. gdy podejmuję się wystawienia cudzej sztuki lub powieści . 
Poprzez osobisty komentarz do tekstu mogę fatwo odnieść się do naszych czasów i rzeczywisto
ści. Tekst Różewicza odnosi się do Polski w 1963 roku. Ze względu na cenzurę i ówczesną sytu
ację polityczną nie mógł formułować swoich racji wprost. Polska tak jak cały świat wygląda 
w 2015 roku zupełnie inaczej. Dla mnie jako artysty o wiele bardziej interesujące jest tworzenie 
spektaklu mówiącego wprost o współczesności niż o sytuacji sprzed pięćdziesięciu lat. 
Teatr prócz dostarczania rozrywki powinien odnosić się również do społeczno-politycznej 
sytuacji, ukazując obserwatorowi nowy punkt widzenia na jego życie i współczesne społeczeń
stwo. Teatr nie jest muzeum, a sztuka nigdy nie powinna być „stara". Teatr nie powinien również 
zajmować się moralnymi i politycznymi uprzedzeniami. To zadanie należy do policji i Kościoła. 

Jednak po czterech tygodniach prób Teatr otrzymał wiadomość o braku zgody na dopisywanie 
tekstów. wprowadzanie zmian i komentarzy do tekstu Różewicza. Wersja z roku 1963 miała 
zostać nienaruszona. Zostałem zmuszony do zmiany mojej artystycznej wizji powstającego 
spektaklu. Nagle tekst zaczął stawiać pewnego rodzaju opór, stał się absurdalnym wrogiem, 
do którego aktorzy musieli się odnieść. Przykładowo , gdy próbujemy zmierzyć się z tekstem na 
całą stronę traktującym o twórczości Samuela Becketta i konkretnej krytyce teatralnej w 
niemieckiej gazecie ..Frankfurter Allgemeine", trudno oprzeć się wrażeniu, że dziś nikogo 
z widzów w Jeleniej Górze temat ten nie zainteresuje. Więc dlaczego nie zaśpiewać piosenki, 
która będzie przeszkadzała monologującemu aktorowi? W ten sposób możemy powiedzieć coś 
ważnego o naszej rzeczywistości i o tym, jak czuje się człowiek zmuszony do robienia rzeczy 
pozbawionych sensu. 





Już od czasów Wikingów Norwegowie uwielbiali podróże do obcych państw. Oczywiście dziś 
robimy to w znacznie cywilizowany sposób niż nasi przodkowie (nie kradniemy złota , nie zabija
my i nie niszczymy kościołów). Dziś wszyscy norwescy uczniowie edukują się nie tylko w swojej 
ojczyźnie, ale i poza jej granicami, a większość Norwegów spędza wakacje w cieplejszych 
zakątkach świata . Dla 5-milionowego narodu uczenie się i porównywanie z innymi nacjami jest 
warunkiem koniecznym. Wszyscy Norwegowie znają angielski i jeden lub dwa inne europejskie 
języki. 

Sam spędziłem prawie dwadzieścia lat mojego życia ucząc się, pracując i żyjąc w sześciu 
krajach Europy. Naturalne jest więc dla mnie porównywanie tych państw, ich społeczeństwa i 
kultury. Nie jest to naukowe przedsięwzięcie, a bardzo osobiste i artystyczne. Obecnie żyję za
równo we Francji jak i Norwegii i bez cienia wątpliwości mogę stwierdzić, że oba te państwa 
i zamieszkujący je ludzie różnią się na wielu płaszczyznach. 

Jakie są moje wrażenia po dwóch miesiącach spędzonych w Polsce? Przede wszystkim 
Jelenia Góra przypomina mi niemieckie miasteczka. Zapewne niewiele zmieniło się od czasów, 
gdy nazywaną ją Hirschberg. Najbardziej fascynuje mnie architektura Jeleniej Góry -mieszanka 
prawdziwego, przedwojennego, niemieckiego klasycyzmu, art nouveau, a nawet funkcjonalizmu 
w zaniku (na niektórych budynkach znalazłem niemieckie napisy z lat trzydziestych). 
Dopatrzyłem się również prefabrykowanej „socjalistycznej" architektury oraz tej modernistycz
nej z ostatnich dwudziestu lat. Miasto manifestuje swoją dramatyczną historię pełną przemian. 

Zaobserwowałem przemianę miasta z rządzonego zasadami socjalistycznej ekonomii w ekono
mię neokapitalistyczną, która swoją drogą przypomina bardziej ekstremalną, liberalistyczną 
ekonomię amerykańską niż socjaldemokratyczną ekonomię skandynawską. Ogromne billboar
dy przedstawiające półnagie kobiety reklamujące całą gamę produktów nie tylko byłyby 
w Norwegii zabronione ze względów estetycznych, ale również ze względu na ich szowinistyczny 
charakter. 

To, co najbardziej mnie uderzyło to widoczna różnica pomiędzy zniszczonymi budynkami a 
wszechobecnością drogich aut. Samochody w Jeleniej Górze są większe i nowsze niż te w norwe
skich lub francuskich miasteczkach. Widziałem tu jakiegoś dwudziestolatka w aucie, na który 
nie byłoby stać nawet dyrektora norweskiej spółki paliwowej. To dla mnie pewnego rodzaju za
gadka. I choć być może nie dostrzegam głębszego wytłumaczenia, z punktu widzenia 
obcokrajowca Polacy wydają większe sumy na samochody niż konserwację budynków. 

Kolejną widoczną różnicą jest ilość imigrantów. Zapewne nie ma zbyt wielu mieszkańców Azji 
czy Afryki, którzy szukaliby miejsca osiedlenia w Jeleniej Górze. 

W trakcie mojego dwumiesięcznego pobytu nie zaobserwowałem nikogo, kto pochodziłby spoza 
Europy. Przypomina mi to Norwegię w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a mamy 
przecież rok 2015. 

Francuzi opanowali do perfekcji sztukę czarowania, flirtu i wzajemnej uprzejmości. 
Nawet w przelotnych kontaktach starają się zawsze uśmiechać, powiedzieć coś zabawnego czy 
oczarować swoją uprzejmością. Niestety, Norwedzy wchłonęli protestancką ideę szczerości. 
Więc uśmiechamy się jedynie wtedy, gdy naprawdę czujemy się szczęśliwi . Jednak na przekór 
mitom o melancholijnych, skorych do samobójstw Norwegach, jesteśmy szczęśliwi , ponieważ 
nasze społeczeństwo jest zarówno zamożne jak i opiekuńcze. W Jeleniej Górze natomiast nie 
zaobserwowałem zbyt wielu uśmiechniętych ludzi na ulicach czy w sklepach. 
Trudno mi uwierzyć, że jest to wciąż trwający efekt socjalizmy, ale wszystkie te poważne wyrazy 
twarzy przypominają mi moje studenckie czasy spędzone w NRO lat osiemdziesiątych . 

Norwegia jest państwem egalitarnym i jawnym, gdzie nawet sprawozdania podatkowe są 
dostępne do wglądu dla każdego . W internecie mogę sprawdzić ile zarabia mój sąsiad i ile z tego 
płaci podatku. Jesteśmy dobrze zorganizowanym społeczeństwem , gdzie wszyscy są na bieżąco 
informowani i angażowani w procesy związane z pracą oraz polityką . Wszystko to spowodowała 
zapewne tradycja protestancka oraz fakt, że w przeszłości byliśmy raczej ubogim narodem 
chłopów i rybaków pozbawionym warstwy arystokratów. 

W Polsce doświadczyłem bardzo zhierarchizowanego, a czasem i bardzo sformalizowanego spo
łeczeństwa (w przeciwieństwie do socjalistycznej przesztościl , gdzie właśnie pozycja i status 
odgrywają największe znaczenie, a informacja jest częściej używana jako broń niż środek 
komunikacji. 

Polska i Jelenia Góra są w moich oczach bardzo katolickie. Choć Norwegia jest państwem prote
stanckim, wielu ludzi nie opowiada się za żadną religią. Nie trudno zaobserwować jak dane wy
znanie wpływa na stosunki międzyludzkie i kulturę danej społeczności. W czasie mojego pobytu 
zaobserwowałem bardzo tradycyjny, homogeniczny i prorodzinny model społeczeństwa. 
Dostrzegam to w relacjach pomiędzy mężczyzną a kobietą , w sposobie ubierania się , a nawet 
w mowie ciała m i eszkańców Jeleniej Góry. Feminizm z pewnością nie wpłynął na lokalną 
społeczność, jak to stało się w Norwegii. Być może nie tak łatwo podjąć dyskusję na temat 
stereotypowych ról według nauki gender, akceptowalnego sposobu ubioru czy fryzury, gdy nad 
jednym z kościołów przy głównej ulicy widnieje tabliczka z napisem: „Bóg Cię widzi ". 



OPRACOWANIE I REDAKCJA PROGRAMU Zuzanna Bućko . Marek Brodowski 

Na ok ła d ce plakat Rolfa Al mei Marka Brodowskiego 

ZAST~PCA DYREKTORA Ryszard Pałac ; KIEROWNIK LITERACKI Urszula Liksztet; 
KIEROWNIK TECHNICZNO-GOSPODARCZY Wiesław Rymarowicz ; DRAMATURG 
Sz ymon Bogacz ; MONTAŻYŚCI Aleksa nd er Datkun, Daniel Datkun , Michał Dudek , 
Ą n drz ej Zap ała , Ł uk asz Zawada; REKWIZYTOR Ł u kasz Dudek ; REALIZ~TORZY 
SWIATŁA Miecz y sław Oleksyk, Mic h ał Januszkiewicz ; REALIZATORZY DZWl~KU 
Krystia n Kobus , Krzysztof Sowa GARDEROBIANE Renata Hanusz, Jadwiga 
Ko towska; PRACOWNIA FRYZJERSKA Małgorzata Spanier, PRACOWNIA 
PLASTYCZNA Ewa Chorążyczewska 

DZIAŁ MARKETINGU I ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ Anna Szlaga -
kierowniczka działu, Anna Gicala , Małgorzata Popek , Bernarda Topolewska 

W REPERTUARZE „Don Juan " reż . Michał Kotański , .. Miedzianka ." reż. Łukasz F ij ał , 
„Sa mob ój ca?" reż. Krzyszt of Rekowski, „Aut obus " reż . Julia Mark , „Alicja w Krainie 
Qzi wów " r eż . Pawe ł Aigner, " Łó d ecz k a " reż . Alicja Morawska - Rubczak . „Koniec 
Swiata w Deer's Hi ll City " r eż . Jakub Krofta , .. Pierścień Wiel kiej Damy" reż . Piotr 
J ę d rzej as , „ M ąż mojej ż o ny" reż . Henryk Adamek (Scena Inicjatyw Aktorskich) , 
„Karskiego Historia Nieprawdziwa " reż . Julia Mark (Scena In icjatyw Aktorskich) , 
„ Mił o ść i polityka " reż . Paweł Paszta 

Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe przyjmuje Dział Marketingu 
i Organ izacji Pracy Artystycznej Teatru im. Cypr iana Kamila Norwida 

w Jeleniej Górze, Aleja Wojska Polskiego 38 
Telefon 75 64 281 30 (31) , e-mail:widownia@teatrnorwida.pl 

Kasa biletowa czynna od poniedziałku do piątku w godz . 8.00 - 16.00 oraz na godzin ę przed 
spektaklem 

W przygotowaniu = 

„Wyprawa czarownic " Terry 'ego Pratchetta 
Reżyseria - Judyta Bertowska 
Adaptacja - Mariusz Babicki 

Premiera na Scenie Studyjnej 18 kwietn ia 2015 r. 
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