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XolaGja ~la ałttbca 
(Le diner de cons) 

Przekład - Barbara Grzegorzewska 
Reżyseria - Wojciech Adamczyk 
Scenografia - Marcin Słojewski 

Asystent reżysera - Arkadiusz Nader 

Asystent scenografa - Anna Englert 

1Ą 
Premiera w maju 2001 roku 

f rzecia premiera w sezonie 2000/2001 

Osoby: 

fran~ois Pignon - Wojtek Pszoniak (gosc.) 

Pierre Brochanł - Pioh f ronczewski 

Chrisłine Brochanł - Marzena Trybała 

dr Archambaud - Arkadiusz Nader 

Jusłe Leblanc - Marek Lewandowski 

Marlene - Sylwia Zmihowicz 

Lucien Cheval - Tadeusz Borowski 



francis Veber 

Urodził się w 1937 roku w Neuilly-sur-Seine. Pochodzi z rodziny pisarzy. Szybko po
rzucił dziennikarsłwo na rzecz pisania. Karierę w łeałrze rozpoczął w 1968 roku przez 
siebie napisaną szłuką (fnlivemenł. Jako scenarzysła i aułor dialogów, kłóre odnio
sły wielki sukces we francuskim kinie komedii (Le grand blond avec une chaussure no
ire, (fmmerdeur, Coup de łefe) zrealizował w 1976 roku swój pierwszy film pełno
mełrażowy Le joueł, do kłórego wprowadził posłać fran~ois Perrin powracającą 
w nasłępnych filmach: La Chevre, Les Campem, Les Fugilih 

Jego ósmym filmem pełnomełrażowyłm była adapłacja szłuki „Kolacja dla głup
ca" (1998). film ołrzymał w 1999 roku Oskara za najlepszy scenariusz i osiągnął nie
zwykły poziom oglądalnoki - w ciągu 12 dni we Francji obejrzało go ponad 2 milio
ny widzów. Po roku dalej znajdował się na ekranach kin! 

Teałralna premiera „Kolacji dla głupca " odbyła się w paryskim Theółre des 
Variełes w 1993 roku. Szłuka okazała się arłysłycznym i frekwencyjnym hiłem sezo
nu. Kryłycy wysoko ocenili maesłrię humoru syłuacyjnego, umiejęłnosc łączenia prze
ciwieńsłw, swiełne żarły i doskonały ryłm szłuki . W posłaciach słworzonych przez 
Vebera zauważono archełypy funkcjonujące we francuskich komediach od czasów 
Moliera i feydeau. 

~J,,_ 
,,/(_ 

Komedia ludzka jest wyjątkowo okrutna. 

Istotą komedii jest zetknięcie ze sobą takich po
staci, które w prawdziwym życiu nie musiałyby się 
nigdy spotkać. 

Spójrzcie na wodewil: kochanek w szafie absolut
nie nie musi się spotkać nos w nos z mężem swojej 
ukochanej. 

Pisanie jest bólem. Odnoszę wrażenie, że za po
mocą dłuta robię bańki mydlane. 

w czasie pisania szybko nachodzą mnie podej
rzenia, że jestem w trakcie porodu potworka. 

Wzór śmiesznego człowieka to ja: jestem strasznie 
niezręczny, ciągle w coś uderzam. 

Francis veber 

\t\)'l'.JOWiedzi F. Vebera cytowane w Le Figaro, 30.09.1993 
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Maria Jasnorzewska-Pawlikowska 

Obraz cnoły 
oto macie ideał człowieka 
Podług waszych pojęc, moi drodzy. 
Usmiechnięły. Nie klnie, nie narzeka. 
I nikomu nie słoi już w drodze. 

Samolubstwa w nim nie odnajdziecie, 
Kłóre z bólem stwierdzacie u bliźnich. 
Piędzi miejsca nie zajmie wam w swiecie. 
Jeszcze ziemię wam sobą użyźni. 

Żony wasze już go dzis nie nęcą. 
Wół ni osioł, ani żadna z rzeczy ... 
Obojęłny. Uroczysty nieco. 
I niczyim już głupstwom nie przeczy. 

Co miał - rozdał. Z wolą czy bez woli. 
Nawet zrzekł się swej powiełrza części. 
Niech więc wieniec uznania okoli 
Ten ideał bez krwi i bez pięści. 

Bez pragnienia, bez bunłu, bez siły, 
Bez przekory, namięłnosci , pychy! 
- Cnół obrazie, moralistom mi~, 
Nie zwycięzco, a usłępco cichy! 
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Takim widzie( chciałabys każdego, 
Czujna cnoło, dewotko zgorszona! 
Bez zarzutu, dalekim od złego 
I niech pachnie jak swieca zgaszona ... 

Złóż błogiemu dygi i pokłony 
I oddrepłaj , pokrzepiona skrycie, 
Pełna wzgardy dla nieuciszonych, 
Płomienistych, niebezpiecznych życiem! 

Grzechy ludzkie żywe, gorączkowe, 
Pochwalone bądźcie łym wierszem! 
Żyjcie mysią, uczynkiem i słowem, 
Od krwi łęższe i od serca szersze! 

Poezje zebrane, t. 1, Wydownidwo ALGO f oruń 1997, s. 425 
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Tyll\0 len ttważany jest za ~łttpca. kj0 nie z~łttpiał powszech

ną ~łttpdq. 
Claude-Adrien Helvetius 

O umyśle. I. li. lłumaczenie J. Cierniak, Wanzawa 1959. s. 67 

Różnice między ludźmi sprowadzają się właściwie do 
tego, jak wypowiadają głupstwa; to, że je wypowiadają, 
jest ogólnoludzkie. 

9r,lren Kierkegaard 

Dziennik, tłumaczenie K. Toeplitz, Warszawa 1975, s. 322 

W Ameryce Północnej powiada się: być innym to 
być nieprzyzwoitym. Kto nie jest taki samjak wszyscy, 
kto nie myśli tak samo jak wszyscy, naraża się na ry
zyko eliminacji. 

Jose Ortega y Gasset 

Bunt mas i inne pisma, tłumaczenie P. Niklewicz, H. Wotniakow

ski, Warszawa 1982, s. 78 

Ośmieszenie jest najczęściej używaną i najsku
teczniejszą formą społecznej agresji. 

Antoni Kępiński 

Autoportret człowieka, Wydawnictwo Literackie 1992, s. 180 

Często spotkać można przypadki jawnej i nieskry
wanej rozpusty i przeniewierstwa, natomiast pasądze
nia o ignorancję i głupotę nie ścierpi mkt. 

David Hume 
Badania dotyczące zasad moralnośCJ; tłumaczenie A. Hoch

feld, Warszawa 1975, s. 86 



Najbardziej tragiczne jest to, że ponieważ głupcy nie ma
ją profesorskich tytułów ani infuły biskupiej, nikt nie sądzi, 
że należałoby zwrócić uwagę na to, co mają do powiedzenia 
- przeciwnie, każdy mySli: przecież to głupcy - więc gdy 
mówią prawdę, to nikt ich nie słucha. 

S1inone We1J 

Pisma londyńskie, tłumaczenie M. i]. Plecińscy, Poznań 1994, s. 206 

Przestrzeń wspólna w przeciwnieństwie do własnej, 
jest przestrzenią spraw drobnych i codziennych: „Bo lu
dzie - jak pisze Zawieyski - mogą żyć tylko przez 
wspólnotę tego, co w nich jest małe i pospolite." I zda
rza się niestety nierzadko, że człowiek zostaje z cza
sem starty i spłycony przez pospolitość wspólnej 
przestrzeni, jest coraz mniej sobą, a coraz bardziej 
przyjmuje obiegowe w niej struktury jako własne. 

Antoni Kępiński 

Lęk, Wydawnictwo literackie, Kraków 1992, s. 105-106 

Kiedy w rozmowie, której słuchamy, zaczynają 
nas gniewać absurdy, należy sobie wyobrazić, że 
jest to scena komediowa, w której występują dwaj 
głupcy. 

Arthur Schopenhauer 
Aforyzmy o mądrości życia, tłumaczenie J. Garewicz, 

Warszawa 1994, s. 233 

Czesław Miłosz 

Rachunek 

Dzieje mojej głupoty wypełniłyby wiele łomów. 

Jedne byłyby po sw i ęcone dz i ałan i u wbrew swiadomosci, 
Jak lot ćmy, która gdyby wi edz i ała 
I tak mus i ałaby dążyć do płom i enia swiecy. 

Inne zajmowałyby się sposobami tłumienia niepokoju, 
Szeptu który ostrzega ale nie zostaje wysłuchany. 

Osobno traktowałbym o zadowoleniu i dumie, 
Kiedy b~em tym, któremu s i ę zdaje, 
Toteż słqpa zwyc i ęsko i nie podejrzewa. 

A wszystko miałoby za przedmiot pragnienie. 
Gdybyż to moje własne . Gdz i eż łam . Niestety. 
Goniło mnie bo chc i ałem być taki jak inni. 
Strach czułem przed tym co we mnie dzikie i nieskromne. 

Dziejów mojej głupoty już nie nap i szę 
Bo i późno i trudno prawdy dochodz i ć. 

Hymn o perle, Kraków 1983, s. 103 



Teatr Ateneum wyraża podziękowanie za pomoc niżej wymienionym firmom: 
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Kierownik literacki 
Ewa N atorska 

Kierownik literacki Sceny Na Dole 
Marcin Sosnowski 

Kierownik muzyczny 
Wojciech Borkowski 

Kierownik techniczny 
Ryszard Komarnicki 

Główny energetyk - Stanisław Pasek 
Kierownik sceny - Dariusz Dezór 
Kierownik pracowni akustycznej - Marian Tarczyński 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem Anny Dezór i Kazimierza Żbikowskiego 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub 
Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej - Danuta Fuksiewicz 
Kierownik pracowni stolarskiej - Kazimierz Niksiński 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Andrzej Peplak 

Inspicjent - Konrad Mikiciński 
Suflerka - Magdalena Sowińska 

Organizator pracy artystycznej - Joanna Ciepie! 
Kierownik Biura Obsługi Widzów - Maria Nowocień 

W programie wykorzystano rysunki Raula Steinberga. 
Część tekstów zaczerpnięto z tomiku O mądrości, o głupocie, wybór T. Gadacz, Znak 
Kraków 1995. 

Redakcja programu - Ewa Natorska 
Opracowanie graficzne - Marcin Stajewski 
Redakcja techniczna - Anna Barc 

Wydawca: Teatr Ateneum 

Sklad - „Hanpis" tel. 824-38-41 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów 
codziennie w godz. 10.00 - 15.00, tel. 625-73-30, 625-24-21 w. 110, fax 625-36-07. 
Kasa czynna codziennie w godz. 10.00 - 14.00 i 15.00 - 19.00, 

w poniedziałki w godz. 11.00 - 16.00, tel. 625-73-30, 625-24-21 w. 121. 

Adres w INTERNECIE: http://www. teatrateneum.art. pl/ 
Rezerwacja biletów: http://www.bileteria.pl 
e-mail: ateneum@polbox.com 

Teatrowi Ateneum 
z życzeniami sukcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Londynu 

ofiarowuje 

na działalność artystycznci w sezonie 2000/2001 

50.000 zł 



Teatr Ateneum wyraża podziękowanie za pomoc niżej wymienionym firmom: 
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Kiub Muzyczny Stereo 
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 

tel. 826 35 75, fax 826 88 99 

CONflSERIE nCAfE 

VARSOVIE 
TEL!PHOMĘ n· 1nz 

NO WY S WIAT 3~ . 

/ł. ~ 00-029 Warszawa 
tel. 826 66 19 
fax 826 05 69 rnk zo..I . 1869 

KWIATY, KOMPOZYCJE KWIATOWE, 
UPOMINKI 

zapraszamy w godz. 1 O - 20 
02-586 War.;zawa, ul.). Dąbrowskiego 69 

przy Al. Niepodległolci 

SALON KWIATOWY 
tel. (022) 845 23 31 
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U SZWEJKA Steak & Salad P1.Kons1y1ucji 1 
My tather Is !he bou. He makes the best steaki in the city. 

Every lhursday he serves lresh oysłers. 

U FISZERA· lamous lor ńbs Pl. Bankowy 1 
My grand mołhtK wiU make you tal in love with her 
dreamy lood and drinki. Live music lłYeryday. 

DER ELEFANT Grill & Bar Pl.Bankowy 1 
My lavourite place. Always excelent food and comlortable 
atmosphere. An 8 yur ol tradition. 
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Edouard Manet, Bar w Folies - BeroBr• 

Catering & party service 
For reservation call : U SZWEJKA 621-62-11 
ELEFANT & U FISZERA 620-46-11 /15 
Some credit cards accepted. 

Teatr 

ATENEUM: 
im. StefanaJaracza 

wyraża gorące podziękowanie 

za pomoc w organizacji 
premiery „Kolacji dla głupca" 

RE STAU RA cylf\!y 

•1938• 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA GŁÓWNA 

DOM WARIATÓW - Marek Koterski, reżyseria - Marek Koterski, scenografia - Marcin Stajew
ski, muzyka - Jerzy Satanowski 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - Gabriela Zapolska, reżyseria - Tomasz Zygadło, 
scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Anna Sekuła, choreografia - Tadeusz Wiśniewski, 
opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

CYRANO DE BERGERAC - Edmond Rostand, pnekład - Włodzimierz Zagórski, Joanna 
W alter, Maria Konopnicka, adaptacja tekstu i reżyseria - Krzysztof Zaleski, scenografia - Marek 
Chowaniec, kostiumy - Dorota Roqueplo, muzyka - Jan Janga Tomaszewski, układ pojedynku -
Wojciech Zabłocki 

HERBA TKA U ST ALINA - Ronald Harwood, tłumaczenie - Michał Ronikier, reżyseria -
Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Joanna Macha, muzyka - Juliusz 
Pil pel 

OPĘTANI - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Anda.ej Pawłowski, scenografia -
Marcin Stajewski, kostiumy - Joanna Macha, choreografia - Leszek Bzdyl, opracowanie muzy
czne - Anda.ej Pawłowski 

SKĄPIEC - Moliere, tłumaczenie - Jan Polewka, reżyseria - Krzysztof Zaleski, dekoracje -
Zofia de Ines, Joanna Macha, kostiumy - Zofia de Ines, muzyka - Wojciech Borkowski 

SCENA 61 

ODCHODZIŁ MĘŻCZYZNA OD KOBIETY - Siemion Złotnikow, tłumaczenie - Anna 
Sobecka, reżyseria - Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Jan Kanty 
Pawluśkiewicz 

ZWIĄZEK OTWARTY - Franca Rarne, Dario Fo, pnekład - Aleksander Berlin, reżyseria 
Aleksander Berlin, scenografia - Marcin Jarnuszkiewicz, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski 

LIBERTYN - Eric-Emmanuel Schmitt, pnekład - Barbara Gnegonewska, reżyseria -
Wojciech Adamczyk, scenografia - Paweł Dobrzycki, kostiumy - Irena Biegańska 

CENTURION - OPOWIEŚĆ O KRZYŻU - Joseph Majault, pnekład - Marcin Ryszkiewicz, 
reżyseria - Janusz Kukuła, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Dorota Roqueplo, muzyka 
- Stanisław Radwan 

DWIE SCENY MIŁOSNE (Oskar Wilde - TRAGEDIA FLORENCKA, przekład - Antoni 
Libera, Antoni Czechow - NIEDŻWIEDŻ, przekład Jerzy Wyszomirski) reżyseria - Krzysztof 
Zaleski, scenografia - Joanna Macha, kostiumy - Zofia de Ines, muzyka - Wojciech Borkowski, 
układ walki - Tomasz Grochoczyński 

SCENA NA DOLE 

TRZY RAZY PIAF - scenariusz i reżyseria - Artur Barciś, scenografia - Marcin Stajewski, 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski 

KOFf A - scenariusz i reżyseria - Artur Barciś, kierownictwo muzyczne i aranżacje utworów -
Wojciech Borkowski, współpraca reżyserska - Marcin Sosnowski, scenografia - Tomasz M. 
Wiśniewski, Dorota Żarska, choreografia - Tadeusz Wiśniewski 

SZANOWNI PAŃSTWO! 
INFORMUJEMY, ŻE PODCZAS SPEKTAKLU OBOWlĄZUJE CAŁKOWlTY ZAKAZ 

FOTOGRAFOWANIA, FILMOWANIA I NAGRYWANIA PRZEDSTAWlENIA. 

PROSIMY O WYŁĄCZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. 
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Francis Veber 

Xolacja d1a ~łttpca 
1 1 maja 200 1 - premiera .Kolacji dla głupca ", 

Wojciech Pszoniakjako Fran<;:ois Pignon 

1 5 stycznia 2002 - zmiana w obsadzie, 
Krzysztof Tyniec jako Frarn;:ois Pignon 

Skrojony na miarę dar śmiechu 

Komedia w dobie powszechnej dowolności estetycznej jest wyzwaniem dla profesjonalizmu 
i wyobraźni realizatorów. Jeżeli komedie lub farsy gani się za błahość tematu i absurd konwencji, 
to dowodzi to tylko dyletantyzmu krytykujących. Jest konwencja commedii dell' arte, jest konwencja 
operowa, jest konwencja farsy. Każda ma swoje arcydzieła . 

Od zarania człowiek szukał recepty, jak żyć. jak zrozumieć świat? Szukał odpowiedzi w micie. w re
ligii, w filozofii, w modzie. Może teraz szuka w konsumpeji, w zapominaniu o absolucie? W teatrze za
wsze było łatwiej znaleźć jeżeli nie lekarstwo, to przynajmniej plaster na lęki egzystencjalne. 

Dostarczając widzowi rozrywki teatr pełni również misję terapeutyczną Wartość śmiechu jest nie 
do przecenienia. Oczywiście, dbać należy o poziom. kształtować gusty, a nie schlebiać im. Cały czas jed
nak trzeba mieć na uwadze. że nawet lekkim utworem można wnieść coś ważnego (chociażby doży
cia jednego tylko widza ... ). 

Komedia w teatrze wymaga zegarmistrzowskiej wręcz precyzji i specyficznych predyspozyeji aktor
skich. Aktor komediowy musi być wysokiej klasy profesjonalistą, by w wybitnym stopniu panować nad 
formą sceniczną; musi posiadać poczucie humoru; świadomość absurdu pomagającą dostrzegać para
doksy oraz znajdywać niekonwencjonalne rozwiązania; wyczucie czasu i słuch muzyczny do perfekcyj
nego sterowania słownymi i sytuacyjnymi efektami komediowymi. Wzruszyć widza lub wstrząsnąć nim 
jest o wiele łatwiej. Często temat sztuki byvva tak porażający. że nie wiadomo, czy doznania estetyczne 
nalezy zawdzięczać anegdocie czy też artystycznemu jej przetworzeniu. W komedii efekt ten trzeba za
wsze wypracować. Dowcip może powiedzieć na scenie tylko w jeden sposób - i tego sposobu szukają 

aktorzy, reżyser. scenograf 
Realizując komedię trzeba traFić do powszechnego poczucia komizmu nie tracąc przy tym poczucia 

smaku. Jednocześnie - co rzadkie w sztuce - efekt artystyczny jest wymierny, bo natychmiast. bezlitośnie 
weryfikowany przez publiczność. Dowcip umierający w milczeniu na widowni lub śmiech w miejscu 

niezamierzonym to symptomy klęski widowiska komediowego. 
W dzisiejszych do bólu zrelatywizowanych estetycznie czasach komedią teatr broni znaczenia języ

ka. tożsamości słów, odwołuje się do fundamentalnego porozumienia widz-scena. Dlatego właśnie tak 
trudno napisać komedię Nie jest ważne. co śmieszy autora. nie jest ważne. czy wydarzenia są auten
tyczne Uczy się umiejętność dotarcia do widowni, czyli umiejętność opowiadania. Reżyser komediowy 
nie może zamknąć się w wieży z kości słoniowej i kreować na scenie świat będący projekcją zakamar
ków jego jaźni, ale powinien każdemu widzowi zajrzeć w oczy i przekazać skrojony na swoją miarę dar 
śmiechu. 

Nowy teatr z lubością ukazuje rzeczy brzydkie. ponure. zie. Docenić należy zmysł krytyczny i wytyka
nie miejsc wstydliwych w naszym życiu, ale o jaką prawdę ogólną - a nie pojedynczą prawdę nawet i au
tentycznego wydarzenia - widz llV)ljdzie z takiego teatru wzbogacony? Może widz będzie się czul lepiej. 
gdy zobaczy, że inni mają gorzej? Być może. ale do tego nie potrzeba teatru. wystarczą wiadomości w te

lewizji. 
Teatr epatujący wyłącznie okropnościami odbiera widzowi nadzieję na lepsze jutro. Wolę widzów ro

ześmianych, niz przybitych. wolę porwanych w wir wydarzeń. niż załamanych i zniechęconych. $miech 
pozwala nie tylko dostrzec wady innych i zło świata. ale przede wszystkim stawiając przykrą diagnozę 
ujawnia. że „nie taki diabeł straszny" i warto wziąć się z nim za bary A przynajmniej spróbować 

Wartości w teatrze wyraża się bezpośrednio - werbalnie lub niewerbalnie. a także pośrednio - sto
sunkiem twórców do dzieła poważnym podejściem. celowością działań, profesjonalizmem wszystkich 
osób związanych z przedstawieniem. Im bardziej rozrywkowa materia spektaklu. tym odpowiedzialność 
wykonawców większa. Łatwiej wzbudzić rechot niż śmiech. Tak zwane ..lekkie gatunki sceniczne" są 
prawdziwym testem sprawnościowym i intelektualnym dla teatru. 

W związku z powyższym mam nadzieję. że „Kolacja dla głupca" dostarczy Państwu naprawdę do
brej zabawy .. 

W oj ciech Adamczyk 



4o0 
Wojciech Pszoniak 
Marek Lewandowski 
Piotr Fronczewski 

Wojciech Pszoniak 
Piotr Fronczewski 

Wojciech Pszoniak 

400 

Arkadiusz Nader 
Marzena Trybała 

Piotr Fronczewski 

Krzysztof Tyniec 
Tadeusz Borowski 

Krzysztof Tyniec 
Piotr Fronczewski 



Krzysztof Tyniec 
Piotr Fronczewski 

f~~~ 



f rancis Veber 

a1a 
(Le diner de cons) 

Przekład - Barbara Grzegorzewska 
Reżyseria - Wojciech Adamczyk 
Scenografia - Marcin Słojewski 

Asystent reżysera - Arkadiusz Nader 

Asystent scenografa - Anno Englert 

Premiero w maju 2001 roku 

Trzecia premiero w sezonie 2000/2001 

Osoby: 

fran~ois Pignon - Krzysztof Tyniec 

Pierre Brochanł - Pioh Fronczewski 

Chrisłine Brochanł - Marzena Trybała 

dr Archambaud - Arkadiusz Nader 
Sławomir Holland 

Jusłe Leblanc - Marek Lewandowski 

Marlene - Sylwia Zmihowicz 

Lucien Cheval - Tadeusz Borowski 



francis Veber 

Urodził się w 1937 roku w Neuilly-sur-Seine. Pochodzi z rodziny pisarzy. Szybko po
rzucił dziennikarstwo na rzecz pisania. Karierę w teatrze rozpoczął w 1968 roku przez 
siebie napisaną sztuką rEnlevemenl. Jako scenarzysta i autor dialogów, które odnio
sły wielki sukces we francuskim kinie komedii (Le grand blond avec une chauHure no
ire, rEmmerdeur, Coup de lefe) zrealizował w 1976 roku swój pierwszy film pełno
metrażowy Le jouel, do którego wprowadził postać fran~ois Perrin powracającą 
w następnych filmach: La Chevre, Les Comperes, Les Fugilifs. 

Jego ósmym filmem pełnometrażowytm b0a adaptacja sztuki „Kolacja dla głup
ca" (1998). film otrzymał w 1999 roku Oskara za najlepszy scenariusz i osiągnął nie
zwykły poziom oglądalności - w ciągu 12 dni we Francji obejrzało go ponad 2 milio
ny widzów. Po roku dalej znajdował się na ekranach kin! 

Teatralna premiera „Kolacji dla głupca " odb0a się w paryskim Theatre des Var
ietes w 1993 roku. Sztuka okazała się artystycznym i frekwencyjnym hitem sezonu. 
Krytycy wysoko ocenili maestrię humoru sytuacyjnego, umiejętność łączenia przeci
wieństw, świetne żarty i doskonały rytm sztuki. W postaciach stworzonych przez Vebe
ra zauważono archetypy funkcjonujące we francuskich komediach od czasów Molie
ra i feydeau. 

~J,,_ 
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Komedia ludzka jest wyjątkowo okrutna. 

Istotą komedii jest zetknięcie ze sobą takich po
staci, które w prawdziwym życiu nie musiałyby się 
nigdy spotkać. 

Spójrzcie na wodewil: kochanek w szafie absolut
nie nie musi się spotkać nos w nos z mężem swojej 
ukochanej. 

Pisanie jest bólem. Odnoszę wrażenie, że za po
mocą dłuta robię bańki mydlane. 

w czasie pisania szybko nachodzą mnie podej
rzenia, że jestem w trakcie porodu potworka. 

Wzór śmiesznego człowieka to ja: jestem strasznie 
niezręczny, ciągle w coś uderzam. 

Francis Veber 

Wypowiedzi F. Vebera cytowane w Le Figaro, 30.09.1993 

~ o 



Maria Jasnorzewska-Pawlikowska 

Obraz cnoły 
Oło macie ideał człowieka 
Podług waszych pojęć, moi drodzy. 
Uśmiechnięły. Nie klnie, nie narzeka. 
I nikomu nie słoi już w drodze. 

Samolubsłwa w nim nie odnajdziecie, 
Kłóre z bólem słwierdzacie u bliźnich. 
Piędzi miejsca nie zajmie wam w świecie. 
Jeszcze ziemię wam sobą użyźni. 

Żony wasze już go dziś nie nęcą. 
Wół ni osioł, ani żadna z rzeczy ... 
Obojęłny. Uroczysły nieco. 
I niczyim już głupsłwom nie przeczy. 

Co miał - rozdał. Z wolą czy bez woli. 
Naweł zrzekł się swej powiełrza części . 
Niech więc wieniec uznania okoli 
len ideał bez krwi i bez pięści. 

Bez pragnienia, bez bunłu, bez siły, 
Bez przekory, namięłności , pychy! 
- Cnół obrazie, moralisłom miły, 
Nie zwycięzco, a usłępco cichy! 

~ 
v~~ 
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Takim widzieć chciałabyś każdego, 
Czujna cnoło, dewołko zgorszona! 
Bez zarzułu, dalekim od złego 
I niech pachnie jak świeca zgaszona ... 

Złóż błogiemu dygi i pokłony 
I oddrepłaj, pokrzepiona skrycie, 
Pełna wzgardy dla nieuciszonych, 
Płomienisłych, niebezpiecznych życiem! 

Grzechy ludzkie żywe, gorączkowe, 
~ochwalone bądźcie łym wierszem! 
Zyjcie myślą, uczynkiem i słowem, 
Od krwi łęższe i od serca szersze! 

Poezje zebrane, t. 1, Wydawnictwo ALGO Toruń 1997, s. 425 
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Tyll\o len Mwa7any jcsl 7a głMpca. k!o nic zgłMpiał pcwvcch
nq $jłMp0lq. 

Claude -4.drien Helv&lius 

O umyśle. I. li. tłumaczeni e J. Cierniak, War5zawa 1959. 5. 67 

Różnice między ludźmi sprowadzają się właściwie do 
tego, jak wypowiadają głupstwa; to, że je wypowiadają, 
jest ogólnoludzkie. 

9f/ren Kierkegaard 

Dziennik, tłumaczenie K. Toeplitz, Warszawa 1975, s. 322 

W Ameryce Północnej powiada się: być innym to 
być nieprzyzwoitym. Kto nie jest taki samjak wsi.yscy, 
kto nie myśli tak samo jak wsi.yscy, naraża się na ry
i.yko eliminacji. 

Jose Ortega y Gasset 

Bunt mas i inne pisma, ttumaczenie P. Niklewicz, H. Wotniakow

sl<i, Warszawa 1982, s. 78 

Ośmieszenie jest najczęściej używanq i najsku
teczniejszq formq społecznej agresji. 

Antoni Kępiński 

Autoportret człowieka, Wydawnictwo Literackie 1992, s. 180 

Często spotkać można przypadki jawnej i nieskry
wanej rozpusty iprzeniewierstwa, natomiast posądze
nia o ignorancję iglupotę nie ścierpi mkt. 

David Hume 
Badania dotyczące zasad morali10śCJ; tłumacze ni e A. Hoch

feld , Warszawa 1975, s. 86 



Najbardziej tragiczne jest to, że ponieważ głupcy nie ma

ją profesorskich tytułów ani infuły bisku piej, nikt nie sądzi, 

że należałoby zwrócić uwagę na to, co mają do powiedzenia 
- przeciwn ie, każdy myśli: przecież to głu pcy - więc gdy 

mówią prawdę, to nikt ich nie s łucha. 
Simone We1! 

Pisma londyńskie, tlumaczenie M. i]. Plecińscy, Pozna11 l994, s. 206 

Przestrzeń wspólna w przeciwnieństwie do własnej, 
jest przestrzenią spraw drobnych i codziennych: "Bo lu
dzie - jak pisze Zawieyski - mogą żyć tylko przez 
wspólnotę tego, co w nich jest małe i pospolite." I zda
rza się niestety nierzadko, że człowiek zostaje z cza
sem starty i spłycony przez pospolitość wspólnej 
przestrzeni, jest coraz mniej sobą, a coraz bardziej 
przyjmuje obiegowe w niej struktury jako własne. 

Antoni Kępiński 

Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s. 105-106 

Kiedy w rozmowie, której słuchamy, zaczynają 
nas gniewać absurdy, należy sobie wyobrazić, że 

jest to scena komediowa, w której występują dwaj 
głupcy. 

Arthur Schopenhauer 
Aforyzmy o mądrości życia, tłumaczenie J. Garewicz, 

Warszawa 1994, s. 233 

Czesław Miłosz 

Rachunek 

Dzieje mojej głupoty wypełniłyby wiele łomów. 

Jedne byłyby poświęcone działaniu wbrew świadomości , 
Jak lot ćmy, która gdyby wiedziała 
I tak musiałaby dążyć do płomienia świecy. 

Inne zajmowałyby się sposobami tłumienia niepokoju, 
Szeptu który ostrzega ale nie zostaje wysłuchany. 

Osobno traktowałbym o zadowoleniu i dumie, 
Kiedy byłem tym, któremu się zdaje, 
Toteż stąpa zwycięsko i nie podejrzewa. 

A wszystko miałoby za przedmiot pragnienie. 
Gdybyż to moje własne. Gdzież łam . Niestety. 
Goniło mnie bo chciałem być taki jak inni. 
Strach czułem przed tym co we mn ie dzikie i nieskromne. 

Dziejów mojej głupoty już nie napiszę 
Bo i późno i trudno prawdy dochodzić. 

Hymn o perle, Kraków 1983, s. 103 
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Tomasz Kozłowicz 



Skrojony na miarę dar śmiechu 

Komedia w dobie powszechnej dowolności estetycznej jest wyzwaniem 
dla profesjonalizmu i vvyobraźni realizatorów. Jeżeli komedie lub farsy ga
ni się za błahość tematu i absurd konwencji, to dowodzi to tylko dyletan
tyzmu krytykujących. Jest konwencja commedii dell'arte, jest konwencja 
operowa, jest konwencja farsy. Każda ma swoje arcydzieła. 

Od zarania człowiek szukał recepty, jak tyć. jak zrozumieć świat? Szukał 
odpowiedzi w micie, w religii, w filozofii, w modzie. Może teraz szuka w kon

sumpgi, w zapominaniu o absolucie? W teatrze zawsze było łatwiej znaleźć 
jeżeli nie lekarstwo, to przynajmniej plaster na lęki egzystengalne. 

Dostarczając widzowi rozryvvki teatr pełni również misję terapeutyczną 
Wartość śmiechu jest nie do przecenienia. Oczywiście, dbać należy o po
ziom, kształtować gusty, a nie schlebiać im. Cały czas jednak trzeba mieć na 

uwadze, że nawet lekkim utworem można wnieść coś ważnego (chociaż
by do tycia jednego tylko widza ... ). 

Komedia w teatrze vvymaga zegarmistrzowskiej wręcz precyzji i specy
ficznych predyspozygi aktorskich. Aktor komediovvy musi być vvysokiej klasy 
profesjonalistą, by w vvybitnym stopniu panować nad formą sceniczną; mu
si posiadać poczucie humoru; świadomość absurdu pomagającą dostrze
gać paradoksy oraz znajdywać niekonwencjonalne rozwiązania; vvyczucie 
czasu i słuch muzyczny do perfekcyjnego sterowania słownymi i sytuacyj
nymi efektami komediovvymi Wzruszyć widza lub wstrząsnąć nim jest o wie
le łatwiej. Często temat sztuki bywa tak porażający, że nie wiadomo, czy do

znania estetyczne na/ety zawdzięczać anegdocie czy też artystycznemu jej 
przetworzeniu. W komedii efekt ten trzeba zawsze vvypracować. Dowcip 
można powiedzieć na scenie tylko w jeden sposób - i tego sposobu szuka
ją aktorzy, reżyser. scenograf. 

Realizując komedię trzeba trafić do powszechnego poczucia komizmu 
nie tracąc przy tym poczucia smaku. Jednocześnie - co rzadkie w sztuce -
efekt artystyczny jest vvymierny, bo natychmiast bezlitośnie weryfikowany 
przez publiczność Dowcip umierający w milczeniu na widowni lub śmiech 
w miejscu niezamierzonym to symptomy klęski widowiska komediowego 

W dzisiejszych do bólu zrelatywizowanych estetycznie czasach komedią 
teatr broni znaczenia języka, tożsamości słów, odwołuje się do fundamen
talnego porozumienia widz-scena. Dlatego właśnie tak trudno napisać ko
medię Nie jest ważne, co śmieszy autora, nie jest ważne, czy vvydarzenia są 

autentyczne. Uczy się umiejętność dotarcia do widowni, czyli umiejętność opo
wiadania Reżyser komediovvy nie może zamknąć się w wieży z kości słonio
wej i kreować na scenie świat będący projekcją zakamarków jego jaźni, ale 
powinien każdemu widzowi zajrzeć w oczy i przekazać skrojony na swoją 
miarę dar śmiechu. 

Novvy teatr z l ubością ukazuje rzeczy brzydkie, ponure, złe. Docen i ć na
l eży zmysł krytyczny i vvytykanie miejsc wstydlivvych w naszym zyciu, ale o ja
ką prawdę ogólną - a nie pojedynczą prawdę nawet i autentycznego vvy
darzenia - widz VVyjdzie z takiego teatru wzbogacony? Może widz będzie się 
czul lepiej, gdy zobaczy, że inni mają gorzej? Być może, ale do tego nie po
trzeba teatru, vvystarczą wiadomości w telewizji. 

Teatr epatujący vvylącznie okropnościami odbiera widzowi nadzieję na 
lepsze jutro Wolę widzów roześmianych, niż przybitych, wolę porwanych 

w wir vvydarzeń, niż załamanych i zniechęconych. Śmiech pozwala nie tyl
ko dostrzec wady innych i zło świata, ale przede wszystkim stawiając przykrą 
diagnozę ujawnia, że „nie taki diabeł straszny" i warto wziąć się z nim za ba
ry. A przynajmniej spróbować. 

Wartości w teatrze vvyraża się bezpośrednio - werbalnie lub niewerbal
nie, a także pośrednio - stosunkiem twórców do dzieła poważnym podej
ściem, celowością działań, profesjonalizmem wszystkich osób związanych 
z przedstawieniem. Im bardziej rozryvvkowa materia spektaklu, tym odpo
wiedzialność vvykonawców większa. Łatwiej wzbudzić rechot niż śmiech. 
Tak zwane ,,lekkie gatunki sceniczne" są prawdzivvym testem sprawnościo
vvym i intelektualnym dla teatru. 

W związku z povvyższym mam nadzieję, że „Kolacja dla głupca" dostar
czy Państwu naprawdę dobrej zabavvy ... 

Wojciech Adamczyk 



francis Veber 

Urodził się w 1937 roku w Neuilly-sur-Seine. Pochodzi z rodziny pisarzy. Szybko po
rzucił dziennikarstwo na rzecz pisania. Karierę w teatrze rozpocz~ w 1968 roku przez 
siebie napisaną sztuką L /fnlcivemenf. Jako scenarzysta i autor dialogów, które odnio
sły wielki sukces we francuskim kinie komedii (Le grand blond avec une chau1rure no
ire, Limmerdeur, Coup de fefe) zrealizował w 1976 roku swój pierwszy film pełno
metrażowy Le jouef, do którego wprowadził postać fran~ois Perrin powracającą 
w następnych filmach: La Chevre, Le1 Campem, Le1 fugilih. 

Jego ósmym filmem pełnometrażowytm b0a adaptacja sztuki „Kolacja dla głup
ca" (1998). film otrzymał w 1999 roku Oskara za najlepszy scenariusz i osiągnął nie
zwykły poziom oglądalności - w ciągu 12 dni we Francji obejrzało go ponad 2 milio
ny widzów. Po roku dalej znajdował się na ekranach kin! 

Teatralna premiera „Kolacji dla głupca " odb0a się w paryskim Theotre des Var
ietes w 1993 roku. Sztuka okazała się artystycznym i frekwencyjnym hitem sezonu. 
Krytycy wysoko ocenili maestrię humoru sytuacyjnego, umiejętność łączenia przeci
wieństw, świetne żarty i doskonały rytm sztuki. W postaciach stworzonych przez Vebe
ra zauważono archetypy funkcjonujące we francuskich komediach od czasów Molie
ra i feydeau. 
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Komedia ludzka jest wyjątkowo okrutna. 

Istotą komedii jest zetknięcie ze sobą takich po
staci, które w prawdziwym życiu nie musiałyby się 
nigdy spotkać. 

Spójrzcie na wodewil: kochanek w szafie absolut
nie nie musi się spotkać nos w nos z mężem swojej 
ukochanej. 

Pisanie jest bólem. Odnoszę wrażenie, że za po
mocą dłuta robię bańki mydlane. 

w czasie pisania szybko nachodzą mnie podej
rzenia, że jestem w trakcie porodu potworka. 

Wzór śmiesznego ułowieka to ja: jestem strasznie 
niezręczny, ciągle w coś uderzam. 

Francis veber 

wypowiedzi F. Vebera cytowane w Le Figaro, 30.09.1993 
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Maria Jasnorzewska-Pawi ikowska 

Obraz cnoły 
Oto macie ideał człowieka 
Podług waszych pojęć, moi drodzy. 
Uśmiechnięty. Nie klnie, nie narzeka. 
I nikomu nie stoi już w drodze. 

Samolubstwa w nim nie odnajdziecie, 
Które z bólem stwierdzacie u bliźnich. 
Piędzi miejsca nie zajmie wam w świecie. 
leszcze ziemię wam sobą użyźni . 

Żony wasze już go dziś nie nęcą . 
Wół ni osioł, ani żadna z rzeczy ... 
Obojętny. Uroczysty nieco. 
I niczyim już głupstwom nie przeczy. 

Co miał - rozdał. Z wolą czy bez woli. 
Nawet zrzekł się swej powietrza części. 
Niech więc wieniec uznania okoli 
len ideał bez krwi i bez pięści. 

Bez pragnienia, bez buntu, bez siły, 
Bez przekory, namiętności , pychy! 
- Cnót obrazie, moral istom m iły, 
Nie zwycięzco, a ustępco cichy! 
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Takim widzieć chciałabyś każdego, 
Czujna cnoto, dewotko zgorszona! 
Bez zarzutu, dalekim od złego 
I niech pachnie jak świeca zgaszona ... 

Złóż błogiemu dygi i pokłony 
I oddreptaj, pokrzepiona skrycie, 
Pełna wzgardy dla nieuciszonych, 
Płomienistych, niebezpiecznych życiem! 

Grzechy ludzkie żywe, gorączkowe, 
~ochwalone bądźcie tym wierszem! 
Zyjcie myślą, uczynkiem i słowem , 
Od krwi tęższe i od serca szersze! 

Poezje zebrane, t. l, Wydawnidwa ALGO Toruń 1997, s. 425 
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Tyll\o len uwa7any jc51 za $J łupca. kjo nic L$Jłupiał pow5zcch

nq $J łupolq. 

Claude -A.drien Helv&lius 

O umyśle. I. li. thmiaczcnic J. Cierniak, Wanzawa 1959. '· 67 

Różnice między ludźmi sprowadzają się właściwie do 
tego, jak wypowiadają głupstwa; to, że je wypowiadają, 
jest ogólnoludzkie. 

9t,lren Kierkegaard 

Dziennik, tłumaczenie K. Toeplitz, Warszawa 1975, s. 322 

W Ameryce Północnej powiada się : być innym to 
być nieprzyzwoitym. Kto nie jest taki sam jak wszyscy, 
kto nie myśli tak samo jak wszyscy, naraża się na ry
zyko eliminacji. 

Jose Ortega y Gasset 

Bunt mas i inne pisma, tłumaczenie P. Niklewicz, H. Wotniakow

ski, Warszawa 1982, s.78 
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Ośmieszenie jest najczęśc iej używanq i najsku
teczniejszq formq społecznej agresj i. 

Antoni Kępiński 

Autoportret człowieka, Wydawnictwo Literackie 1992, s. 180 

Czrsto spotkać można przypadki jawnej i nieskry
wanej rozpusty i przeniewierstwa, natomiast posądze
nia o ignorancjr igfupotf nie ścierpi mkt. 

David Hume 
Badania dotyczące zasad moralnośn; tłumaczenie A. Hoch

feld, Warszawa 1975, s. 86 



Najbardziej tragiczne jest to, że ponieważ głupcy nie ma
ją profesorskich tytułów ani infuły biskupiej, nikt nie sądzi, 
że należałoby zwrócić uwagę na to, co mają do powiedzenia 
- przeciwnie, każdy myśli: przecież to głupcy - więc gdy 
mówią prawdę, to nikt ich nie słucha. 

Simone Weil 

Pisma londyziskie, tłumaczenie M. i]. Plecińscy, Poznań 1994, s. 206 

Przestrzeń wspólna w przeciwnieństwie do własnej, 
jest przestrzenią spraw drobnych i codziennych: „Bo lu
dzie - jak pisze Zawieyski - mogą żyt tylko przez 
wspólnotę tego, co w nich jest małe i pospolite." I zda
rza się niestety nierzadko, że człowiek zostaje z cza
sem starty i spłycony przez pospolito~t wspólnej 
przestrzeni, jest coraz mniej sobą, a coraz bardziej 
przyjmuje obiegowe w niej struktury jako własne. 

Antoni Kępiński 

Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s. 105-106 

Kiedy w rozmowie, której słuchamy, zaczynają 
nas gniewać absurdy, należy sobie wyobrazić, że 
jest to scena komediowa, w której występują dwaj 
głupcy. 

Arthur Schopenhauer 
Aforyzmy o mądrości życia, tłumaczenie J . Garewicz, 

Warszawa 1994, s. 233 

Czesław Miłosz 

Rachunek 

Dzieje mojej głupoty wypełniłyby wiele łomów. 

Jedne b0yby poświęcone działaniu wbrew świadomości , 
Jak lot ćmy, która gdyby wiedziała 
I tak musiałaby dążyć do płomienia świecy. 

Inne zajmowałyby się sposobami tłumienia niepokoju, 
Szeptu który ostrzega ale nie zostaje wysłuchany. 

Osobno traktowałbym o zadowoleniu i dumie, 
Kiedy b0em tym, któremu się zdaje, 
Toteż stąpa zwycięsko i nie podejrzewa. 

A wszystko miałoby za przedmiot pragnienie. 
Gdybyż ło moje własne. Gdzież łam . Niestety. 
Goniło mnie bo chciałem być taki jak inni. 
Strach czułem przed tym co we mnie dzikie i nieskromne. 

Dziejów mojej głupoty już nie napiszę 
Bo i późno i trudno prawdy dochodzić. 

Hymn o perle, Kraków 1983, s. 103 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA GŁOWNA 
JĄ FEUERBACH - Tankred Dorst. współpraca - Ursula Ehler, przekład - Jacek St. Buras. 
reżyseria - Piotr Fronczewski. scenografia - Marcin Stajewski 
SEN NOCY LETNIEJ - William Shakespeare. przekład - Stanisław Barańczak. reżyseria -
Bożena Suchocka, scenografia - Agnieszka Zawadowska. ruch sceniczny - Leszek Bzdyl. 
muzyka - Wojciech Lubertowicz. Sebastian Wielądek. światło - Magdalena Górfińska 
MERYUN MONGOŁ - Nikołaj Kolada. przekład - Jerzy Czech. reżyseria - Bogusław Lin
da. scenografia - Małgorzata Szczęśniak. kostiumy - Olga Mokrzycka-Grospierre. opra
cowanie muzyczne - Fabian Włodarek. Robert Siwak. Bartłomiej Krauz. światło - Prot 
Jarnuszkiewicz 
LA BOHE ME - wieczór piosenki francuskiej. reżyseria - Andrzej Domalik, scenografia -
Marcin Stajewski. kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski. choreografia - Krzy
sztof Tyniec, światło - Mirosław Poznański 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzewska. reżyseria -
Wojciech Adamczyk. scenografia - Marcin Stajewski 
KASTA LA VISTA - Sebastien Thiery. przekład - Bartosz Wierzbięta, reżyseria i scenografia 
- Ewelina Pietrowiak. współpraca scenograficzna i kostiumy - Małgorzata Bursztyno
wicz. muzyka - Michał Górczyński 

W PROGU czyli tajemnica zaniechanych spodni - Glen Berger. przekład - Hanna 
Szczerkowska. reżyseria - Bartek Konopka. scenografia - Marcin Stajewski. muzyka -
Jerzy Satanowski 
POGA!.UNEK - Ger Thijs. przekład - Małgorzata Semil. reżyseria - Adam Sajnuk 
scenografia - Katarzyna Adamczyk 
SIŁA PRZYZWYCZAJENIA - Thomas Bernhard. przekład - Monika Muskała. reżyseria -
Magdalena Miklasz. scenografia - Ewa Woźniak 
BÓG MORDU - Yasmina Reza. przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria - Izabella 
Cywińska. scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA NA DOLE 
KABARETTO - scenariusz i reżyseria - Andrzej Poniedzielski i Mur Andrus 
SCENY NIEMALŻE Młł.ŻEŃSKJE STEFANII GRODZIEŃSKIEJ - scenariusz - Grażyna Bar
szczewska. opieka artystyczna - Andrzej Poniedzielski, scenografia. opieka kostiumolo
giczna - Dominika Laskowska 

SZANOWNI PHJS1WOI 
INFORMWEMY ŻE PODCZAS SPEKTAKLU OBOWIĄZWE CNJ<OWTTY ZN.N. 

FOTOGRAFOWANIA. FILMOWANIA I NNJRYWANIA PRZEDSTAWIENIA. 
PROSIMY O WYŁJ\CZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. 

www.teatrateneum.pl 

\ATE N EUM J=' i 


