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Mój Zeglarz 

Piszę tych kilka zdań na dwa ty

godnie przed premierą, po próbie, która 

wprowadziła mnie w stan ekscytacji i już 

chciałbym , żeby był dzisiejszy wieczór, 

chciałbym ujrzeć finalną wersję "Że

glarza". Na tej próbie, na dwa tygodnie 

przed premierą zobaczyłem , jak bardzo 

precyzyjny jest tekst Szaniawskiego, jak 

głęboko daje aktorom wejść w postaci , 

tak że niemal fizycznie można widzieć 

na scenie wędrującą energię . Jak miło 

znów wrócić do Płocka i pracować z ze

społem oddanych artystów, którzy jako 

postaci z Szaniawskiego są źródłem mo

ich wzruszeń i wierzę , że od dziś będą i 

także Państwa . 

Są różni reżyserzy: matematycy, histe

rycy, flegmatycy, "pokazywacze", teore

tycy, rewolucjoniści , są starsi , są młodsi , 

są i bardzo młodzi. Niektóre z tych cech 

i mnie można przypisać, ale o jednej z 

nich sam chciałbym powiedzieć: Jestem 

reżyserem , który zakochuje się w arty

stach. A płoccy aktorzy są szczególnie 

bliscy memu sercu. Uwielbiam z nimi 

pracować . Żaden z nich nie odpuszcza. 

Szukają, drążą, proponują, z próby na 

próbę coraz lepsi , prawdziwe postaci, a 

nie "grający" je, czyli udający, że posta

ciami są. Z wielką przyjemnością oddaję 

w Państwa ręce tych artystów w "Żegla

rzu". Kochajcie ich, bo to oni tworzą ten 

piękny teatr, to oni wprowadzają go w 

trzecie stulecie. 

Życzę Państwu głębokich przeżyć na 

Żeglarzu Jerzego Szaniawskiego. 
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• 
Zeglarz, 

czyli o walce 
szlachetnego 

łgarstwa 
z przemijaniem 

Szaniawski został Szaniawskim 

w roku 1925. Wcześniej był dobrze zapo

wiadającym się autorem kilku zgrabnych 

sztuk, jednej powieści , paru opowieści, 

lecz nie był tym pisarzem, którego zwano 

„polskim Pirandellem". I od którego na

zwiska krytycy czasów PRL ukuli termin 

historyczno-literacki „szaniawszczyzna". 

Oznaczali nim wszystko, co w ich poję

ciu najgorsze: filozofię pokrewną ideali

zmowi , subtelność etycznych rozważań , 

realizm bliski magii - więc wszystko to, 

co nie mieściło się w wykładanym pałą 

materializmie i co, ich zdaniem, mogło 

obalić ustrój. Lecz po kolei. 

Szaniawski przed Szaniawskim 
Szaniawski debiutował w roku 

1912 opowiadaniami drukowanymi na 

łamach „Kuriera Warszawskiego". Miał 

wówczas lat 26, był więc to debiut doj

rzały. Opowiadania przetrwały próbę 

czasu i trafiły do wydanego „po czter

dziestce" zbioru Łgarze pod Złotą Ko

twicą. Pierwszy dramat pt. Murzyn Sza

niawski wystawił w 1917 roku , potem 

były : Papierowy kochanek (1920) , Ewa 

(1921) Lekkoduch (1923) i Ptak (1923). 

Ostatnią z tych sztuk - mówiącą o po

trzebie upiększania życia , można już 

nazwać zapowiedzią, ale nie jest to 

jeszcze ów naprawdę wielki Szaniawski. 

W roku 1924 ukazała się powieść , do

dajmy jedyna powieść Szaniawskiego, 

Miłość i rzeczy poważne. I wreszcie, w 

roku 1925 _ Żeglarz! Dopiero ten dramat 

olśnił publiczność zegarmistrzowską 

konstrukcją, zauroczył postaciami boha

terów, a przede wszystkim wywołał ogól

nopolską dyskusję o potrzebie legend i 

mitów, o roli prawdy w życiu jednostek 

i zbiorowości. Zabierał w niej głos sam 

Boy - niezbyt mądrze , ale liczyło się na

zwisko! 

Po Żeglarzu Szaniawski stworzył 

wiele dzieł i arcydzieł, między innymi 

Most (1933), Dwa teatry (1946) i jesz

cze wiele innych. Rzecz w tym, że nie 

wszystkie do nas dotarły. Dramaturg na

pisał podobno 77 sztuk - znamy koło 30. 

Problem nie z Nutem, ale z dwoma 
Akcja sztuki - jak w bajce, albo 

w filozoficznej przypowieści - dzieje się 

wszędzie i nigdzie, po prostu w Miastecz

ku . Dobiegają końca przygotowania do 

obchodów 50 rocznicy śmierci kapita

na Nuta, który tu właśnie przyszedł na 

świat. Rektor miejscowej uczelni napisał 

dzieło Kapitan Nut, rzeźbiarz ukończył 

posąg naszego bohatera . Przebiegu 

całej akcji nie wypada nam streszczać. 

Skupmy się raczej na problemach . 

' 

O co chodzi w sztuce? 
1.Na pierwszy rzut oka o prawdę. 

Czy warto ją - mimo ceny - poznawać i 

upowszechniać . Odpowiedź wydaje się 

prosta, choć z pewnych względów nie 

łatwa. To odpowiedz twierdząca. Prawda 

jest jedną z najwyższych wartości kul

tury, dążenie do odkrywania prawdy (a 

szerzej : do zdobywania informacji) było 

warunkiem postępu . Kłamstwo , czy

li odwrotność prawdy jest wedle religii 

grzechem, wedle prawa - naruszeniem 

zasad współżycia , z praktyki wiemy jak 

często nieprawdziwe informacje naraża

ją ludzi na śmierć i jeszcze paskudniej

sze przypadłości. 

Rzecz w tym, ze prawda nie jest 

wartością samotną, zawsze jest uwikła

na w jakieś dobro, albo zło , na jej upo

wszechnianiu można stracić ; kłamstwo 

może przynosić zysk. Ujawnienie praw

dy o Nucie to zapowiedź kłopotów dla 

wielu marzycieli , ukrycie - przyniesie 

r~zwój Miasteczka. 

2. Więc jeśli pod uwagę brać 

dobro a nie prawdę - odpowiedź nie 

jest już taka prosta. Człowiek nie żyje 



w świecie czystej prawdy, nie wy

czuwa jej jakimś przeznaczonym do 

tego zmysłem , raczej dokopuje się 

do niej przez kłamstwa i przez złu

dzenia zmysłowe . Człowiek żyje w 

świecie wartości , one skrzywiają ob

raz rzeczywistości , z nich nad świa

tem „prawdziwym" nadbudowywany 

jest świat fikcyjny - cały „matriks" 

złudzeń , legend i mitów - prawdziwy 

świat człowieka . 

Prawda i dobro, a także prawda 

i piękno nie są ze sobą tożsame, nie 

poświadczają się wzajemnie. Trzy ko

lumny, na których od czasów greckich 

opiera się nasza kultura - stają osobno. 

Często trzeba miedzy nimi wybierać. Co 

zatem wybrać powinni bohaterowie? Co 

my wybralibyśmy w podobnej sytuacji -

to pierwszy problem, jaki podsuwa nam 

Szaniawski. 

Stwierdzenie, że człowiek żyje 

w świecie wartości (i antywartości) , że 

ocenia rzeczy i zdarzenia pod kątem , 

czy są dla niego przydatne, to dopiero 

połowa zagadnienia. Druga połowa do

tyczy kondycji człowieka. Stwierdzenie, 

' 

że człowiek żyje w świecie wartości nie 

unieważnia twierdzenia , że żyje pośród 

faktów, choć nie zawsze je zna i rozu

mie. Człowiek żyje więc w świecie po

dwójnym, w świecie faktów, na które nie 

zawsze ma wpływ i w świecie warto

ści , które sam nadaje. To świat nie za

wsze autentycznych bohaterów, świat 

legend. Owszem, był jakiś zwykły Nut, 

ale ten dawno przestał być ważny. Jak 

z poczwarki wykluł się z niego Nut ide

alny, prawdziwy bohater morza. Tamten 

prawdziwy jest już właściwie niepotrzeb

ny. Jego czas już przeminął, zaczął się 

czas legendy. Ludzie którzy włączają 

się w jej tworzenie żyją czasem nie tylko 

piękniejszym , ale jakby prawdziwszym, 

pokrewnym wieczności. To inna jakość 

istnienia. Może nie jest to prawdziwa 

nieśmiertelność , może trwa tylko tyle, ile 

trwa ludzka pamięć - ale na pewno jest 

piękniejsza niż ten koślawy świat skle

cony z prozaicznych, przemijających 

faktów. 



Maciej Kowalewski 
- aktor, reżyser teatralny, filmowy i tele

wizyjny, dramaturg i scenarzysta filmo

wy. Występował w Teatrze Współcze

snym we Wrocławiu (1993-95) i Teatrze 

Nowym w Warszawie (1996-2000); go

ścinnie w Legnicy, Wałbrzychu i Gdyni. 

Był dyrektorem naczelnym i arty

stycznym Teatru na Woli im. Tadeusza 

Łomnickiego w Warszawie (2007-10). 

Jest autorem wielu dramatów, które czę

sto sam reżyseruje , m.in. głośnej w roku 

2000 sztuki Obywatel M. Historyja , którą 

zrealizował także dla płockiej publiczno-

ści (2008) oraz Ballady o Zakaczawiu 

(współautorzy: Jacek Głomb i Krzysz

tof Kopka), Poczekalni, Bajki o sercu 

ze strychu, Przygód mrówki BogoJogo, 

Miss Hiv, Bomby, Trzech siostrzyczek 

Trupek (na podstawie których nakręcił 

film fabularny Trzy siostry T), Okolic bi

kini, Wyścigu spermy, czy najnowszych 

Wąsów. 



Piotr Rybkowski 
- scenograf, reżyser świateł , architekt. 

Związany z berlińskim teatrem Hebbel 

am Ufer, biurem architektonicznym LS 

ArchitekturbOro oraz projektami mię

dzynarodowymi takimi jak Time in a can 

(Global solarigraphy project in Madrid). 

W Polsce był autorem scenografii 

i reżyserem świateł do spektakli Opera

pholia zespołu Pogodno w Teatrze Mu

zycznym Capitol we Wrocławiu , Wyścig 

spermy w reż. Macieja Kowalewskiego, 

Obywatel M - Historyja w reż. Macieja 

Kowalewskiego w Teatrze Dramatycz

nym w Płocku , a także reżyserem świa

teł do spektakli w Teatrze na Woli: Oczy 

Brigitte Bardot w reż. Macieja Kowalew

skiego, Ostatni Żyd w Europie w reż. Olgi 

Chajdas, 2084 w reż. Michała Siegoczyń

skiego (koprodukcja z Teatrem im. Ko

chanowskiego w Radomiu), Kompozycja 

w błękicie w reż. Ingmara Villqista , Lipiec 

w reż. Iwana Wyrypajewa, Showtime w 

reż. Michała Siegoczyńskiego w Teatrze 

Praga oraz scenografii i reżyserii świateł 

do spektaklu i filmu w reż. Macieja Kowa

lewskiego Trzy siostry T. 

Był organizatorem prezentowanej 

w Teatrze na Woli wystawy Solarigrafia 

-światłoczułe obrazy, a także prezento

wał na niej swoje prace. 

Pola Gomółka 
- ur. w 1987 roku w Kłodzku . Ukończyła 

Warszawską Wyższą Szkołę Humani
styczną na wydziale dziennikarstwa. Od 
18 roku życia terminowała u uznanej ko
stiumograf Doroty Roqueplo. Asystowa
ła przy wielu produkcjach teatralnych i 
filmowych m.in.: Młyn i krzyż w reżyserii 
Lecha Majewskiego, Sala samobójców w 
reżyserii Jana Kornasy oraz Idealny facet 
dla mojej dziewczyny w reżyserii Tomasza 
Koneckiego. Jest autorką wielu reklam 
telewizyjnych oraz sesji zdjęciowych dla 
prasy. Pasjonatka mody i sztuki. 

Bartosz Dziedzic 
- ur. w 1975 r. we Wrocławiu. Kompozy
tor, muzyk. Producent i muzyk płyt: Le
cha Janerki fiu fiu i plagiaty oraz Moniki 
Brodki Granda. Laureat dwóch Fryde
ryków za produkcję roku i album roku. 
Twórca muzyki do kampanii reklamo
wych sieci telefonii komórkowej Orange. 
Kompozytor muzyki do filmu Maraton 
tańca w reż . Magdaleny Łazarkiewicz. 
Autor muzyki do spektakli Macieja Ko
walewskiego. 



Ewa Kowalewska 
- charakteryzatorka i kostiumografka, 
absolwentka Studium Techniki Teatral
no Filmowej we Wrocławiu. Pracowała 
przy wielu produkcjach filmowych, ostat
nie to: Baby blues w reżyserii w Kata
rzyny Rosłaniec, Trzy siostry T w reż. 
Macieja Kowalewskiego, Kiw reż. Lesz
ka Dawida, Jak się pozbyć cellulitu w 
reż. Andrzeja Saramonowicza. Związa
na jest z Głębokim Offem. Jest autorką 
charakteryzacji do teledysku Katarzyny 

Nosowskiej Nomada oraz Moniki Brod
ki Krzyżówka dnia. Jest także autorką 
charakteryzacji do licznych spektakli 
teatralnych . Na stałe współpracuje z 
OCH-Teatrem Krystyny Jandy. Pracuje 
przy sesjach zdjęciowych i reklamach 
telewizyjnych. Kostiumy projektowała do 
spektakli Macieja Kowalewskiego Bom
ba, Olgi Chajdas Ostatni Żyd w Europie, 
/'m sorry oraz do filmu M. Kowalewskie
go Trzy siostry T. Mama pięcioletniego 
Gabrysia. 

Łukasz Traczyk 
- niezależny twórca animacji i ilustra
tor. Pasjonat nowych mediów i dobrej 
typografii. Od 1 O lat jest odpowiedzial
ny za kreowanie oprawy wizualnej naj
większych eventów w Polsce. Autor 
animowanych scenografii do spektakli 
Czerwony Kapturek, Ostateczne starcie, 
Oczy Brigitte Bardot, Trzy siostrzyczki 
Trupki. Zwycięzca I edycji konkursu ,He
ineken Fashion'er'. 

Natalia Wilkoszewska 
- grafik ilustrator, reżyser filmów animo
wanych. 

Absolwentka poznańskiej Aka
demii Sztuk Pięknych (mgr w zakresie 
filmu animowanego i projektowania gra
ficznego, 2003) oraz University of West
minster, London (MA w zakresie grafiki 
projektowej, 2009). Od 2004 r. mieszka 
w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje w re
klamie, przy identyfikacji graficznej, jako 
ilustrator oraz nad projektami autorski
mi, które można znaleźć na www.natka
studio.com. 

Kocha teatr. 



Hubert Komerski 
- urodzony w 1975 roku w Słupsku. 
Ukończywszy szkołę rolniczą podjął stu
dia w ówczesnej Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu 
na kierunku Film Animowany w pracow
ni prof. Kazimierza Urbańskiego. 

Montażysta filmowy i telewizyjny, 
fotografik. 

Autor zdjęć do filmu Trzy siostry T 
w reż. Macieja Kowalewskiego 

Autor plakatu z okazji 50-lecia 
pracy artystycznej Mariana Kociniaka. 

Autor fotografii do pierwszej solo
wej płyty Vienia Etos 2010 (MOLESTA 
EWENEMENT). 

Autor oprawy video do spektaklu 
Lipiec reż. Iwan Wyrypajew. 

Autor okładki i sesji fotograficznej 
Romy Gąsiorowskiej dla magazynu EXl
STENCE. 

W dorobku sesje fotograficzne 
m.in.: Agnieszka Holland, Marian Koci
niak, Maciej Kowalewski , Łukasz Simlat, 
Bartek Topa, Rafał Mohr, Michał Żuraw
ski, Karolina Gruszka. 

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 

09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 11 

tel. 24 266 38 OO 

Dyrektor: Marek Mokrowiecki 

Zastępca dyrektora - Dyrektor Administracyjno-Techniczny: Wojciech Jasiński 

Biuro Obsługi Widza - kierownik Jolanta Milewska 

tel. 24 266 38 08, 24 262 48 40 

www.teatrplock.pl e-mail:teatr@teatrplock.pl 

Koordynator pracy artystycznej: Ewa Cichocka 

Kierownik techniczny: Zbigniew Moskwa 

Kierownik działu marketingu: Leszek Skierski 

Specjalista ds. programowo-reklamowych: Monika Mioduszewska-Olszewska 

Główny realizator światła: Zbigniew Charzyński 

Realizatorzy światła: Rafał Kalinowski, Robert Liberek 

Główny akustyk: Krzysztof Wierzbicki, realizacja dźwięku: Piotr Toboła 

Główny specjalista ds. fotografii i poligrafii: Waldemar Lawendowski 

Garderobiane: Elżbieta Jóźwiak, Magdalena Werner, Sylwia Żabka 
Brygadier sceny: Roman Nowakowski 

Zespół techniczny: Cezary Jaworski, Andrzej Lemański, Piotr Minkiel, Piotr Muszyński 

Rekwizytorzy: Agnieszka Strzeszewska, Krzysztof Popczuk 

Pracownia fryzjersko-perukarska: Jadwiga Foryszewska, Małgorzata Jędrzejewska 

Pracownia krawiecka damska: Lucyna Pstrąg, Weronika Dzikowska 

Pracownia krawiecka męska: Sławomir Krokwa, Hanna Chmielewska 

Pracownia malarsko-modelatorska: Marek Szala, Marek Szymborski 

Pracownia stolarska: Stefan Chłopkowiak, Andrzej Krzemiński 




