Autor

WAJDI MOUAWAD
Przekład

TOMASZ SWOBODA
Reżyseria i choreografia

CEZARY IBER
Scenografia i kostiumy

NATALIA KITAMIKADO
Kompozycja muzyki
MICHAŁ ZYGMUNT
Pro· ekc ·e wideo

WOJTEK WARZYWODA
Reżyseria świateł

JĘDRZEJ BĄCZYK

POGO~ELISKO

Asystentka reżysera
Anna Demczuk
Inspicjent i sufler
Depta

Małgorzata

Prowadzenie świateł
Bartłomiej Rak
Dariusz Lewicki
Realizacja dźwięku
Marian Kornaga

~'i-,
~OY s1('"'7
.

~

-~

....

o"'

a:

Id_

"' 11
'('

~~

-<'Estó

2

~

SIMARD
Al.>tNLt ARllSTIQUE

POLSKA PRAPREMIERA
22 października 2016
Duża Scena

Nawal
DAGNY CIPORA

Jeanne
SYLWIA GOLA

Sawda
JUSTYNA KRÓL

Hermile Lebel
ROBERT CHODUR

X

Brat, Antoine,
Milicjant, PrzewQ~0~.1_<, Nihad
ROBERT ŻUREK

Wahab,

Męż!=zy,zna

MATEUSZ MIKOS

Nazira, Malak
ANNA DEMCZUK

Lekarz,

Stróż,

Shamsaddin

PIOTR NAPIERAJ
4

«iiii•lłiłł•I•lilJ•liHlN'

l•lf.i*f

Cezary Iber

Prawda jest ostatecznym, najniebezpieczniejszym i najpięk
niejszym narzędziem, jakim kontaktujemy się sami ze sobą. Tylko
kto w dzisiejszych czasach chce dotknąć prawdy? Przecież nie po
to budowaliśmy latami ten mur ignorancji, aby teraz go niszczyć.
Odwracamy głowy w drugą stronę i popadamy w indolencję, ponieważ jest to wygodne. W ten sposób przemykamy przez życie aż po
grób, nie ocierając się o piękno bycia sobą, dla siebie i przez siebie.
Z wszystkich podróży, jedyną, którą naprawdę warto wykonać, jest
ta, do poznania siebie samego. Żeby jednak poznać tę mistyczną
tajemnicę, trzeba zacząć od zarysowań, a później pęknięć na pancerzu, którego tak bacznie strzeżemy, a który nie jest nami. To pancerz,
który nałożyło na nas społeczeństwo. Wpierw nasi rodzice, później
rodzina, następnie przyjaciele i nauczyciele. Te wszystkie wzorce, które wdrukowywano w nas od dziecka, teraz stają na drodze
do naszego prawdziwego Ja.
Stworzono w nas węzły poglądów, emocjonalności, relacji.
Rodzice, na podstawie swoich węzłów supłali w nas paciorki różań
ców, tak jak przedtem w nich pletli węzły ich rodzice. Trzeba rozsupłać tę plecionkę i pozbyć się naleciałości tego, co mówiono nam,
że wypada i należy, kiedy się bać i jak kochać. Czas zacząć stanowić
samemu o sobie. Ale żeby pozbyć się tych obciążeń, trzeba zrozumieć,
czym one są. Żeby odkryć siebie, trzeba poznać prawdę. Żeby w pełni
zrozumieć, kim jesteśmy, musimy wyruszyć w podróż do swego wnę
trza, głębiej i głębiej, aż do zrozumienia naszych rodziców, tego, jak
nas ukształtowali. To tam zaczyna się nasz strach i gniew, nasz wstyd
i poczucie winy. Tam też jest nasze pragnienie miłości. Żeby drzewo
mogło piąć koronę do jasnego nieba, musi wpierw wpuścić korzenie
w mroczną ziemię.
Gdzie zaczyna się ta historia? W miłości, która zrodziła
zbrodniarza, czy w zbrodni, która zrodziła miłość? Jeden człowiek jak Hiob pozbawiony wszystkiego przez boskie zrządzenia i jak Edyp
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okrutnie doświadczony przez los. Ile jest w stanie wycierpieć? Gdzie
są granice człowieczeństwa i miłości? Śmierć ukochanego, utrata
dziecka, banicja, zbrodnie, tortury i gwałt. Brzmi jak horror? To jest
horror, horror wojny w człowieku i człowieka w wojnie. Tej okrutnej,
bezmyślnej machiny, która bez zawahania niszczy nawet najsilniejszych, na zawsze pozostawiając rany w ich wnętrzu. Rany, które
będą krwawiły przez następne pokolenia. Wojna, która dehumanizuje
każdego, kto się nią zarazi. Każdy, kto się nią zachłyśnie lub w niej
wychowa, już nigdy nie będzie mógł spać snem sprawiedliwego.
A jednak wbrew temu wszystkiemu historia, którą opowiadamy, nie
jest mrocznym obrazem. To opowieść o wielkiej miłości, o sile wybaczenia i o pojednaniu.
Ogień spalił ziemię, ale wśród pogorzelisk, spod popiołów
wyrastają kwiaty, piękniejsze i mocniejsze. Mam nadzieję, że widz,

oczyszczony przez ogień tego spektaklu, przeżyje katharsis, które
pozwoli mu się pochylić nad rodzicami w nim samym.

Cezary Iber

X
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Odkrywanie tożsamości w Pogorzelisku nie wiedzie tylko, jak w Edypie, do hamartii, do przeświadczenia o bezwzględnej
samotności człowieka i niemożności ucieczki przed przeznaczeniem.
Przerażające odkrycie tożsamości przez bohaterów Pogorzeliska
osłonięte zostaje aktem miłości. Miłości kobiety. Miłości matki.

Piotr Kletowski
Pogorzelisko człowieka, ognisko człowieczeństwa
„Dialog" 2012, nr 4.

Słowa

utkane z

pyłu

To jest jak u Greków. Skomplikowanie losu, nieobciążonego klą
a jednak determinującego życie wielu osób. Nie klątwa, ale kaprys
losu, okrutny, a jednak wygenerowany przypadkowo z maszyny losują
cej czy raczej losowej. Oczywiście w warunkach wojny i to najgorszej,
bo domowej. Bez dawania racji, wbrew logice, wbrew matematyce. („.)
twą,

~

Wajdi Mouawad pisze swoje teksty tak, jakby był nie wnukiem
nawet, lecz dzieckiem Greków. Może libańskie pochodzenie i doświadcze
nie losu wojennego i zdestabilizowanego, doświadczenie uchodźstwa zdeterminowało jego postrzeganie świata? Są sprawy, o których nie mamy
pojęcia i do tego są nam potrzebni pisarze, ale nie literaci. Mouawad jest
pisarzem. Ma rzadki dar poetyckiego widzenia świata. Poetyckiego, nie
upiększającego, lecz zdolnego, zdatnego do opisu koszmaru egzystencji. Nawet tej codziennej, nienaznaczonej wojennymi warunkami stanu
wyjątkowego. Oto pisarz, który daje świadectwo losu i zawartości swojej
mrocznej głowy, nie kalkuluje produktów do czytania, czy, co gorsza,
do grania. Zresztą, jak się przekonujemy po lekturze Pogorzeliska, matematyka także nas zawodzi, podobnie jak logika. Wszak są tak blisko
spokrewnione.
Ale Mouawad mimo to wierzy, że ścisłe naukowe reguły istnieją
i dają się wciąż na nowo formułować, tyle tylko, że za każdym razem kwestionuje ich skuteczność. Wielkie matematyczne prawa i zasady opisują
świat, ale nie porządkują ludzkiego chaosu. Tu właśnie potrzeba sztuki,
żeby życie dało się jakoś żyć. I tu niezbędne są reguły mityczne, wielkie
tragiczne opowieści, do których można się odwołać jak do naukowych
mechanizmów. One ewentualnie mogą pomóc w uporządkowaniu losu
czy nadaniu mu sensu, umieszczając pojedyncze przypadki na mapie
wielkich narracji.
Bo czy nie jest tak, że historia bliźniaków poczętych przez ich
brata, który nieświadomie spółkuje z własną matką, byłaby nie do przyję
cia, gdyby nie odbijała echem klątwy rzuconej na Edypa? Przecież można
by potraktować ją jak przesadnie efektowną, skalkulowaną na użytek
scenariusza, który aż trzeszczy od nadmiaru tragicznych koincydencji,
ale właśnie wyższy porządek, czy też referencja w jego kierunku, potwierdza wiarygodność, uświadamiając tym samym, że życie może przerastać
10

nasze najśmielsze oczekiwania. I że tego rodzaju zdarzenia, wynikające z
potrzeby rozpoznania własnego losu i pochodzenia, mogą prowadzić do
stanów, w których wszystkie nasze aksjomaty i dumnie hodowane w głowie
przekonania legną w gruzach, czy jak pewnie wolałby Mouawad - spopielą
się na naszych oczach. („.) Bo ile grozy i horroru przemocy możemy
wytrzymać, udając, że nic się nie zmienia? Nawet jeśli przerażające historie docierają do nas z przeszłości, z oddalenia, zapośredniczone, jako losy
matki, to przecież jesteśmy nimi ?.akaźeni w sposób bezpośredni, przez
krew, o wiele poważniej hiż wiadomościami sączącymi się z zobojętnia
łych mediów. Kluczem do CZytania światopoglądu Wajdiego Mouawada
może być zdanie jego aator~a .(~„); - ,,J~rny niczym. To, co nami
wstrząsa, jest wszyst!Wf~
Ale przecież w sposób naturalny i zgodny z regułami dobrego
syci, żyjący w ogrzanych i jasnych mieszkaniach, unikamy wstrzą
sów. Wolimy obejrzeć komedię romantyczną czy spektakl o codziennych problemach, które przynajmniej potencjalnie można rozwiązać, niż
pozwolić na to, by pochłaniały nas czarne mózgi, takie jak ten Mouawada.
Jeszcze bardziej starannie chronimy się przed wydarzeniami, które swą
fizyczną czy psychiczną bezpośrednią inwazyjnością mogą zrujnować
nasze życie. Skoro więc unikamy tego, co nami wstrząsa, stajemy się
nikim, tracimy nasze człowieczeństw(), stajemy się pałubami, które kultywują fałszywe emocje. W porządku Mouawada wstrząsy, choćby najbardziej okropne, przywracają nas emocjom i człowieczeństwu. Jeśli się
nie przydarzą, momentem uwalniającym zasznurowaną i zaszpachlowaną
duszę może okazać się dopiero ś~iertelny kryzys, przychodzący po choć
by najdłuższym, szczęśliwie spędŻonym życiu. („.)
życia,

;J'.

Mouawad mistrzowsko operuje przewrotami akcji, zabiegami,
które zmieniają nie tylko perspektywę czytelnika/widza, ale wywracają
do góry nogami biografie postaci. Tyle że nie jest to interwencja siły wyż
szej, żaden deus ex machina, a rozpoznanie losu i przeznaczenia.

Piotr Gruszczyński,
Czarne mózgi, „Dialog" 2012, nr 4.
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Piosenka o Bośni

Tra edia S rii i „tru o-kilometr" Zachodu
Marek Rybarczyk

W chwili, kiedy przy kolacji
bronisz niedorzecznych racji
żal za głupstwem topiąc w wódzie
- giną ludzie.
W przecudownych starych miastach
strach w codzienny pejzaż wrasta
śniąc o ocalenia cudzie - giną ludzie.
W wioskach, których wcale nie ma,
bo śmierć przez nie przeszła niema
- wierząc swej nadziei złudzie ~iną ludz:fe".
Giną ludzie gdy g~
za spokojem - i próbujesz
bunt sumienia zbyć doktryną
-obcy giną.

W chwili, gdy rozrywki żądasz,
w telewizji mecz oglądasz,
lub się pławisz w słodkiej nudzie
- giną ludzie.

Przemoc, terror i ludzkie nieszczęście bardzo spowszedniały.
BBC podaje, że wojna domowa wygnała już z domów co drugiego mieszkańca kraju. Jedna ósma Syryjczyków wolała wyjechać za granicę niż
ryzykować śmierć (co drugi z nich to dziecko). Przez trzy lata konfliktu
zginęło aż 190 tys. osób. Na oczach świata padną wkrótce setki i tysiące
kolejnych ofiar. Państwo Islamskie Władające już częścią Syrii bez wahania
rozstrzeliwuje wrogów - dzieci, kobjęty, starców, a potem wrzuca zwłoki
do masowych grobów i j~ dalej, byle bliżej granic Turcji i Europy.
Zachód bombarduje„dl~ysb5~. l/lysyła proń i szkoli przeciwników islamistów. Tojednak w tasi;tdzJe t)6kł co wszystko. Nikt nie
ma zamiaru wysyłał. wła'sn,,ćh ~ na 'pustynne fronty wojen (choć
wiele z nich sam sprowokował własnymi interwencjami). Jedną z przyczyn tej postawy są doświadczenia irackie i afgańskie, inną koszty takich
operacji. Decyduje jednak - choć zabrzmi to ponuro i cynicznie - kiepski
«trupo-kilometr» - coraz mniejsze znaczenie ofiar w odległych krajach
w świadomości zachodniej opinii publicznej.
CNN zarabiające kieóyś krocie na relacjach z kryzysów
(w tle tragedii lecą reklamy, skacze oglądalność) dziś ma ich do wyboru tak wiele, że nie wie, na który skierować kamery. Tyle tylko, że jest
to «bogactwo» pozorne. Śmierć i tragedia przestały już przyciągać widzów
jak magnes. Kiedyś pod koniec XX wieku, za czasów wojny bałkańskiej,
głodzeni i rozstrzeliwani przez
Bośniacy budzili wyrzuty sumienia
świata. Dziś to sumienie śpi. Pr'Z')ayn jest bardzo wiele.

Oto nowa jest idea:
jeszcze ludzkość nie zginęła,
chociaż w Kainowym trudzie
- giną ludzie.

Serbów

Wielbiąc każde przykazanie,
zapis świętych praw w Koranie,
Ewangelii i Talmudzie
giną ludzie.

Wśród

wyznawców każdej wiary
mordercy i ofiary
- twe milczenie wskaże teraz
kogo wspierasz.
są

Josif Brodski, przekł. Stanisław Barańczak
www.przepisujetenwiersz.pl
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Pierwsza to brak apetytu na kłopoty. Era ekonomicznego optymizmu Zachodu to już historia, świat sytych jest coraz mniej syty i
coraz bardziej boi się o niepewne jutro. Jeszcze ważniejszy jest drugi
czynnik: media elektroniczne przez ostatnie 20-30 lat mocno zbanalizowały śmierć. Wzór na «trupo-kilometr» - jak nazywają współczynnik
wagi śmierci cyniczni redaktorzy newsroomów - bardzo się spłaszczył.
To stała tendencja, którą obserwuje każdy pracujący dłużej dziennikarz.
Potwierdza to także moje skromne doświadczenie ponad dwóch dekad
w różnych mediach.
Odległa śmierć, o której agencje informują z innych „mniej rozwiniętych" kontynentów, przestaje właściwie obchodzić widzów Zachodu
(więc także Polski). Bardziej chyba zainteresuje ich informacja o śmier

ci misia panda, nowa kreacja gwiazdy niż informacja o zagładzie kilkudziesięciu Syryjczyków czy Irakijczyków.
Doskonały przykład to Irak. Od czasu zakończenia zachodniej
interwencji wybuchają tam niemal codziennie bomby, giną ofiary kolejnej
bratobójczej wojny, wojny, która mało kogo już na Zachodzie wzrusza
- może dlatego, że każdy zamach w Bagdadzie jest wyrzutem sumienia
po nieudanej interwencji Zachodu. Podobna znieczulica ogarnia powoli
nas wszystkich w obliczu cierpień ludności cywilnej w Syrii.

Z Państwem Islamskim, co ciekawe, jest - przynajmniej na razie
- inaczej. Rozstrzyga o tym zapewne strach i element nowości w egzotycznej groźbie «kalifatu». Wódz islamistów nie ukrywa, że wkrótce celem
ataków mogą być stolice świata Zachodu - Londyn, Paryż czy Nowy Jork.
Tu «trupo-kilometr» znacząco by się zmienił - 10 ofiar w Londynie to
tyle co 100 a może 1000 w jakimś mieście w Syrii czy Iraku. Coraz częś
ciej po cichu tak właśnie myślimy, choć mało kto o tym otwarcie mówi.
Czy zatem taką postawę uznać.t11eba za kompletnie moralnie naganną?

Rachunek sumienia w sprawie «trupo-kilometra» nie jest tak
zupełnie oczywisty. Kiedyś ludzie żyli w wioskach i nie wiedzieli nawet,
że gdzieś całkiem blisko toczy się krwawa wojna. Dziś mamy na głowie
wszystkie nieszczęścia świata na raz.

Zdrowy psychicznie

człowiek

odpycha od siebie

złe

informacje.

Jedną z najbardziej błogosławionych funkcji naszego mózgu jest przecież
zdolność do zapominania - o krzywdach, które wyrządziliśmy innym i tych
których sami doznaliśmy. Bez tego mechanizmu obronnego nie dałoby
się żyć. Trudno byłoby nam także przetrwać, przeżywając codziennie
wszystkie tragedie i krzywdy świata w jednakowym stopniu - jak wymagałby tego idealizm, szlachetna walka z rasizmem, europocentryzmem

i polityczna poprawność.

..

Wszechobecność ludzkiej krzywdy i przemocy w mediach może
w jakimś stopniu prowadzjć do znieczulicy tam, gdzie jest już niewybaczalna - w najbliższym otoczeniu, na ulicy, w pracy. Newsy pełnią też
trochę rolę ponurego thrillera, którego sceny niektórzy gotowi są odgrywać samodzielnie (stąd choćby obawy brytyjskich służb specjalnych
po ścięciu amerykańskiego dziennikarza w Syrii, obawy o podobne ataki
w Wielkiej Brytanii).
wręcz

Czy zatem wolno nam usprawiedliwić znieczulicę? W jakimś
stopniu chyba tak. Z jednostkowego punktu widzenia robimy słusznie
odwracając wzrok od tragedii, za które ani nie odpowiadamy ani nie
mamy na nie istotnego wpływu.
Mimo wszystko to postawa ryzykowna. Nie powinniśmy pogrą
z lubością w izolacji. Jak pisał pod koniec XVIII wieku mądry brytyjski konserwatysta Edmund Burlce upadek społeczeństw rozpoczyna się
od kryzysu wartości. Zwykle ten upadek to wynik rewolucji i wojen. Jeśli
przestaniemy przejmować się Syrią, nasi politycy będą mieć wrażenie,
że nie są kontrolowani. Opinia publiczna zamieni się w ich oczach w bezładny tłum konsumentów komercyjnych newsów. My sami zresztą nagle
uświadomimy sobie, że nie jesteśmy już społeczeństwem tylko kolekcją
egoistycznych atomów (czasem tak już jest).
żać się

Proponuję

jest to

trochę

zatem walczyć z «trupo-kilometrem». Nawet jeśli
walka z wiatrakami.

Marek Rybarczyk
www.newsweek.pl
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Wajdi Mouawad

Pisarz, tłumacz, aktor i reżyser. Urodził się w Bejrucie (Liban)
w 1968 roku, w rodzinie chrześcijańskiej i frankofilskiej. Mając 11 lat, po
wybuchu wojny domowej wraz z matką i rodzeństwem wyjechał do Francji.
Ojciec, bezskutecznie usiłujący ocalić rodzinną firmę, pozostał
w kraju. Niestety Mouawadowie nie dostają francuskiego obywatelstwa, a po
kilku latach na obczyźnie, w skutek choroby nowotworowej, umiera matka.
Pierwsze próby literackie Wajdi Mouawad podejmuje w wieku
16 lat, a głównym tematem czyni własne doświadczenia wyobcowania
i osamotnienia. Pisze po francusku, choć - mimo romańskich inklinacji
rodzinnych - nie był to jego pierwszy język. Studiował w Kanadzie,
w Narodowej Szkole Teatralnej w Montrealu. Otrzymał obywatelstwo
kanadyjskie i nigdy już nie wrócił na dłużej do Libanu z planem zamieszkania w kraju urodzenia. Ponadto pisarz nigdy nie podejmował próby
idealizowania małej ojczyzny z czasów dzieciństwa. Przeciwnie, wstrząsa
ny kolejnymi doświadczeniami wojennymi, odmieniony falą nietolerancji
i ekonomicznego kryzysu Liban stał się ponurym, zwykle symbolicznym
tłem części jego tekstów.

Wajdi Mouawad w ciągu lat swojej kariery otrzymał wiele nagród: the Governor General's Literary Award Canada w kategorii
Theatre for Littoral (2000), nagroda la Francophonie from the Societe
des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). W 2002 został uhonorowany Chevalier de l'Ordre National des Arts et des Lettres de France,
w 2004 nagrodą Prix de la Francophonie, w 2009 roku Officier de l'Ordre
du Canada, a w 2010 Chevalier de l'Ordre National du Quebec.
Od 2000 do 2004 roku Mouawad był dyrektorem artystycznym
Theatre de Quat' Sous w Montrealu, a w kwietniu 2016 został mianowany
na dyrektora artystycznego paryskiego The Theatre de La Colline - jednego z narodowych teatrów we Francji.
Szczególne miejsce w twórczości Mouawada zajmuje fascynacja twórczością wielkich mistrzów dramatu: reżyserował między innymi
Trzy siostry, Makbeta, Edypa, by - jak sam podkreślał - wzbogacić swoje
dramatopisarstwo przez konfrontację z wielką klasyką.
Poza kilkunastoma sztukami przełożonymi na kilkadziesiąt języ
ków i wystawianymi na pięciu kontynentach, Wajdi Mouawad napisał
również dwie powieści oraz kilka scenariuszy słuchowisk radiowych.

Po otrzymaniu dyplomu, na początku lat 90., wraz z aktorką
Isabelle Leblanc założył pierwszy zespół teatralny Theatre Ó Parleur.
Później podobnych grup założył jeszcze kilka , zarówno w Kanadzie,
jak i we Francji, bowiem - jak podkreślał - to bliski związek z doświadcze
niem zespołowej pracy na scenie był dla niego jednym z najważniejszych
czynników kształtujących jego twórczość dramatyczną. Choć w jego pracach reżyserskich bardzo ważna jest widowiskowość, to jednak w pracy
z aktorem-opowiadaczem Wajdi Mouawad odnalazł echo libańskiej tradycji kultywowania słowa mówionego, tak widocznej w jego twórczości
dramatopisarskiej, uprzywilejowującej epickie opowieści.
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Koordynator Pracy Artystycznej
Izabela Dudek

Sławomir

Domino
Dariusz Lewicki
Bartłomiej Rak

Kierownik Administracyjny
Jolanta Rozmus

Akustycy
Marian Kornaga
Maciej Zeman

Główna Księgowa

Renata Pisarek

Brygadier sceny
Fornal

Asystent Dyrektora
Aleksandra Paluch

Mieczysław

Montażyści

Sekretarz literacki
Ligia Kazusek
Martyna Kasprzak

Artur Gamracki
Marcin Kuczyński
Bogdan Rzucidło
Leszek Sas
Wojciech Tłuczek
Stanisław Wolski

Producent Teatralny
Jerzy Lubas

-

Garderobiane
Kazimiera Buczkowska
Grażyna Kozioł

X

Katarzyna Gamracka
Iwona Jastrzębska
Marketingowcy
Paweł Wawrecki - kierownik
Aneta Ciźla
Anna Przybyło
Dariusz Kuczyński

Rekwizytor
Artur Niemiec
Krawcowe
Monika Gładyś
Magdalena Stanio
Charakteryzatorki-perukarki
Iwona Mencel
Joanna Rzucek
Modelatorki
Alicja Godek-Stachowicz
Katarzyna Tanasiewicz-Trzyna
Rzemieślnik

Redakcja programu
Martyna Kasprzak
Opracowanie graficzne i
Michał Rawski

teatralny
Osetek

Mieczysław

Serwisantka kostiumów
Edyta Rutkowska

skład
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Teatr im. Wandy Siemaszkowei w Rzeszowie
ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów
tel. 17 853 20 01, 17 853 27 48
fax 17 850 75 50
www.teatr-rzeszow.pl
e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl
Odwiedź

nas

również

na Facebooku!

Dział Sprzedaży i Marketingu /
tel./fax 17 853 22 52
tel. 17 853 20 01, wew. 341, 330
e-mail: bilety@teatr-rzeszow.pl

Kasa Teatru
tel. 17 850 89 89
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ZE ZBIORÓW
Instytutu Teatralnego

PODKARPACKIE
przestrzeń

otwarta
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