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Dzień rozmowy kwalifikacyjnej 

Przed wyjściem zjedz lekkie śniadanie, o jeżeli spotkanie ma 

się odbyć po południu - obiad. Unikc1j czosnku i ostrych przy
praw, żebyś nie chuchał no rozmówcę toksycznymi wyziewa
mi i .. nie nabawił się przypadkiem rozstroju żołądka. 

Dokładnie sprawdź wyznaczoną godzinę, wyreguluj sobie ze

garek. Zabierz wszystkie potrzebne dokumenty, które przygo

towałeś dzień wcześniej, i staraj się przybyć no miejsce przy
najmniej piętnaście minut przed wyznaczoną porą. 

Czekając na rozmowę kwalifikacyjną, zapytaj o toaletę, abyś jesz
cze raz mógł sprawdzić swój wygląd zewnętrzny, umyj też ręce . 

Spotkawszy podczas oczekiwania kogoś z personelu firmy, od

nieś się do niego uprzejmie i przyjaźnie. Ty nie będziesz wiedział, 

z kim masz do czynienia, on natomiast doskonale zdaje sobie 

sprawę, że starasz się o stanowisko w tym przedsiębiorstwie . 

Postaraj się odprężyć za pomocą powolnych, głębokich odde

chów. Nie poi papierosów i nie żuj gumy. Zarówno jedno, jak 

i drugie z pewnością zaszkodzi twojemu wizerunkowi. Nawet 

jeśli noleźysz do ludzi palących, staraj się powstrzymać od pa
lenia. Jeśli prowadzący spotkanie nie pali, z ca łą pewnością 

wyczuje zapach dymu papierosowego, którym przesiąkły two
je ubrania. 

Wchodząc do soli, cały czas się uśmiechaj. Weź głęboki od

dech. Nadszedł czas, by zrobić dobre wrażenie i „sprzedać 

się". Gdy w rozmowie będzie brało udział kilka osób, obdarz 
każdą z nich uśmiechem. 

Powiedz „dzień dobry" i, jeśli pracodawca pierwszy wyciągnie 

rękę, uściśnij mu dłoń. W przypadku większej ilości rozmów

ców, staraj się zapamiętać nazwiska wszystkich. Usiądź dopie
ro po zaproszeniu i nie sądź, że jedyne wolne krzesło musi być 

przeznaczone koniecznie dla ciebie. 

Przyniesioną torbę lub teczkę postaw na podłodze obok krze
sła . Staraj się nie denerwować, nie poprawiać włosów ani nie 

miętosić guzika. Ręce swobodnie połóż na kolanach ... tylko 
nie wbijaj sobie paznokci w ciało. 

Rozmowę traktuj poważnie. Nie pozwalaj sobie no żadne chi
choty, robienie min oni dowcipów. Staraj się nie dopuścić do 
dekoncentracji myśli. 

Nie obrażaj się na pytania dotyczące twojej rodziny i twojego 
pochodzenia. Jeś li nigdy przedtem nie procowałeś, nie masz 
praktyki, takie informacje mogą pomóc w określeniu twoich 
uzdolnień. 

Nie bądź pesymistą i nie obwiniaj nikogo za swoje dotychcza

sowe niskie zarobki ani za słabe oceny w szkole. Przyjmuj pełną 

odpowiedzialność za siebie, myśl pozytywnie o przyszłości 

i o nowych doświadczeniach, które zamierzasz zdobyć. 

Na koniec rozmowy zapytaj o wszystkie nie wyjaśnione dotąd 

kwestie. Jeśli wszystko jest jasne, powiedz to. 

Przed wyjściem stosownie będzie zapytać, kiedy naleźy się spo

dziewać wyników rozmowy. Prowadzący spotkanie z pewno

ścią chętnie udzieli wyjaśnień, jak długa potrwa dobór pra
cowników. 

Teraz powinieneś wyjść z sali i zrobić miejsce następnemu kan

dydatowi. Zabierz swoją torbę, notatki etc. Jeśli uznasz za sto

sowne, uściśnij dłoń rozmówcy, uśmiechnij s ię, podziękuj za 
poświęcony ci czas i możesz już wychodzić. Nie spiesz się, przy 

drzwiach zatrzymaj się, jeszcze raz podziękuj ... Wtedy możesz 
zamknąć za sobą drzwi i odetchnąć z ulgą. Najgorsze masz 

już za sobą, teraz tylko oczekiwanie na wyniki. Po powrocie do 
domu zrób sobie filiżankę herbaty, ukrój kawałek ciasta, połóż 

nogi gdzieś wysoko i odpręż się. 

Sheila Payne „Praca w biurze~ Ależ tak!", Warszawa 1996 

Techniki zapobiegania tzom 

Wcale nie tak mało ważne, jak myślisz. Rozpłakanie się wobec

ności innych przynosi ulgę, ale, niestety, zawsze wygląda nie

profesjonalnie. Następujące sekretne recepty szybko przywrócą 

ci wewnętrzną równowagę: 

l . Ćwiczenie izometryczne: napnij po prostu mocno mięśnie 
pupy - to powstrzyma Izy. 

2. Technika zwlekania: policz powoli w myślach do dziesięciu . 

3. Techniko neutralizacji: wyobraź sobie swojego szefa lub roz
mówcę nago, ty/Iw z wieńcem laurowym. Działa m omen

talnie rozweselająca . 

Pięć zdań, które pomogą c i w okresach stresu 

Poniższe zdania, wypowiadane w myślach, pomagają rozła

dować wewnętrzny stres: 
l. „Wszystko jest możliwe, jeś li tego chcę". 

2 . „ Doprowadzę to do porządku, bo wiem, że potrafię". 

3 . ,,Inni nie są ani szybsi, oni lepsi. I wiedzą o tym". 
4 . „ Lubię siebie taką, jaka jestem. Jestem wspaniała" . 

5. „ Życie jest zabawą . Naprawdę ważna jestem tylko ja i fakt, 

że dobrze mi s i ę wiedzie". 
Uschi Fel/ner „Być kobietą z klasq", Warszawa 1996 



Urszula Aszyk 

Sergi Belbel 
dramaturg końca wieku 

Dramat Po deszczu ukazał się przed rokiem w „Dialogu" i po 
premierze na Wybrzeżu trafia na scenę Teatru Śląskiego. Nie 
jest to ani pierwszy, ani ostatni utwór sceniczny Belbela. Nie jest 
tym samym ani najlepszy, ani najbardziej reprezentatywny dla 
jego twórczości , która po sukcesach na hiszpańskich scenach 
znajduje się dzisiaj w repertuarze wielu teatrów europejskich. 
Polski widz zapoznaje się zatem ze zjawiskiem żywym , a równo
cześnie zaskakującym. Oto bowiem, piszący w języku kataloń
skim dramaturg odpowiada na oczekiwania widza końca XX 
wieku nie tylko w rodzimej Katalunii i w przekładach na język 
kastylijski w Hiszpanii , ale w wielu tak odległych od siebie pod 
względem geograficznym i kulturowym krajach , jak Chile, Uru
gwaj, Argentyna, Kolumbia, Portugalia, Francja, Anglia, Niemcy, 
Włochy. Dodajmy, że ukazały się również przekłady jego sztuk 
na język fiński , szwedzki i rosyjski. 
Błyskawiczna kariera międzynarodowa młodego dramaturga ka
talońskiego (ur. 1963 w Tarrassie) w zrozumiały sposób skłan ia 

do stawiania pytań. Zacznijmy od najprostszego: kim jest Sergi 
Belbel? Po ukończeniu studiów romanistycznych na Universitat 
Autonoma w Barcelonie (1986) i pierwszych sukcesach drama
topisarskich został wykładowcą (1988) w barcelońskim Institut 
de Teatre, szkole teatralnej, która jest spadkobiercą Escola d'Art 
Dramatic, założonej na początku XX wieku przez wybitnego ar
tystę i reformatora teatru, Adrię Guala y Oueralta. Belbel jest 
autorem i reżyserem teatralnym. Wystawia własne sztuki, ale 
także utwory innych dramaturgów Wyreżyserował m.in. Kupca 
weneckiego Shakespeare'a i Skąpca Moliere'a oraz L'Estiueig 
(Letnisko) oparte na dramatach Goldoniego, a w bieżącym se
zonie Alkada z Zalamei Calderóna de la Barca. Belbel jest także 
tłumaczem. Przełożył na j ęzyk kataloński szereg sztuk, w tym 
Kroki Samuela Becketta i Fedrę Racine'a, które również in
scenizował 

Od chwili otrzymania w 1985 roku nagrody „Marques de Bra
domfn" za A.G./VWCalidoscopios y faros de hoy (AGNWKa
lejdoskopy i dzisiejsze latarnie) Bel bel pozostaje w centrum uwagi 
krytyki katalońsk i ej i hiszpańskiej . Wspomnianą tu nagrodę przy
znano w Hiszpanii po raz pierwszy właśnie w 1985 r. Do konkur
su mogli stanąć autorzy poniżej trzydziestego roku życia. Belbel 
miał wtedy dwadzieścia dwa lata. Zdaniem krytyków, wraz z po
jawieniem się jego sztuk, a wkrótce potem innych młodych au
torów, hiszpańsk i teatr zaczął uwal niać się od uwarunkowań hi
storią (wojna domowa i frankizm) i uzależnień politycznych. 
Przedstawiciele tego pokolenia znajdują i n spirację poza tradycją 

narodową, przede wszystkim w twórczośc i Becketta, ale także 
Kotlesa, Sheparda, Pintera, Mu llera, Bernharda. 

Rok po otrzymaniu nagrody dramat AG/V W Calidoscopios miał 
premierę w Gijón i ukazał się drukiem. Odtąd nazwisko Belbela 
pojawia się na afiszach teatrów w wielu miastach Hiszpanii , a za 
kolejne utwory dostaje on prestiżowe nagrody. W 1987 roku na
grodę „ lgnasi Iglesias" otrzymał za Elsę Schneider, dramat, któ
ry niebawem trafił na scenę w Barcelonie. W tym również roku 
Belbel wystawił Minim.mal show (Mini.zły show) , odnosząc suk
ces, nadto za Oins la seva memoria (W środku swojej pamięci) 
otrzymał nagrodę „Ciutat de Granollers". Z późniejszych nagród 
wymieńmy: „Premi Nacional de Literatura Catalana" przyznaną 
Belbelowi w roku 1993 za Po deszczu, „Premi Born de Teatre" 
za Morir (Umrzeć) i za tę samą sztukę wystawioną i opubliko
waną w 1996 roku - ,,Premio Nacional de Literatura Dramatica" 
przyznawaną przez hiszpańskie Ministerstwo Kultury oraz „Pre
mio Nacional de Catedra Dramatica". 

Jako autor i reżyser Belbel 
przyciąga widzów, jedno
cześnie jednak uchodzi za 
twórcę kontrowersyjnego. 
Po ukazaniu si ę Elsy 
Schneider krytyk Marcos 
Ordónez odnotował „syn
drom" sztuk pisanych tak, 
„żeby nie powiedzieć ni
czego", ale w później
szych jego dramatach do
strzegł pewien „ładunek in
telektualny". Inaczej oce
nia twórczość Belbela dra
maturg i wybitny twórca te
atralny Jose Sanchis Sini

sterra (w Polsce znany z Marsa/, Marsa/ i Oblężenie Leningra
du). We wstępie do Oins la seva memoria stwierdza, że styl Bel
bela wyraża się w swego rodzaju „nagości zapisu ", obnażaniu 
procesu twórczego. Podkreśla też, że typowa dla jego drama
tów pusta przestrzeń nie słuzy „przedstawianiu", lecz „byciu". 
Belbel eliminuje anegdotę , „nie przedstawia" , lecz „pokazuje" 
i prowadzi nieustannie grę z dwuznacznością 
Z perspektywy badacza z kolei, Marla-Jose Rague-Arias zauważa 
w dramaturgii Bel bela ślady dobrej znajomości literatury - rodzi
mej i obcej, z której potrafi on umiejętnie korzystać . W La nit del 
cigne (Noc łabędzia) protagonistą jest aktor, który stawia sobie 
pytanie o sens tego, co robi, by na koniec zagrać fragment Łabę

dziej pieśni Czechowa. W AG./VW Calidoscopios jeden akt 
poświęcony jest Andre Gide'owi, drugi Virg inii Woolf, a trzeci 
dwóm postaciom współczesnym , których imiona i nazwiska mają 
takie same inicjały jak wymienionych tu pisarzy. Podobnie skon
struowana jest Elsa Schneider: p ierwszy akt odwołuje się 
do Fraulein Schneider Arthura Schnitzlera, drugi do biografii 
aktorki Romy Schneider, a trzec i pokazuje współczesną, 

młodą kobietę Elsę Schneider. Wszystkie trzy tragiczne hi-



storie mają wspólne zakończenie : każda z bohaterek po
pełnia samobójstwo. 
Za kluczowe w karierze Belbela uważa się trzy premiery zreali
zowane w 1989 roku: Elsa Schneider, En companyia d'abisme 
0N towarzystwie przepaści) i Opera (Opera). Spektaklom tym 
towarzyszyły w Barcelonie spotkania i dyskusje organizowane 
przez Institut del Teatre. Bez wątpienia wpłynęło to na populary
zację dramaturgii Belbela w Katalunii. Nim jednak rozpoczął się 
,,festiwal Belbela", jak o tym okresie w jego twórczości pisze 
Rague-Arias, zdołał on pozyskać publiczność wystawieniem 
Minim.mal show. Napisana i wyreżyserowana wspólnie z Migu
elem Górrizem sztuka miała jednocześnie „coś" z Becketta i Pi
ny Bausch. Ciążyła w kierunku modnego performance'u, ale zmi
nimalizowanego, choć zarazem multimedialnego. Zdaniem Ra
gue-Arias, Minim.mal show był spektaklem „zabawnym i okrut
nym, błyskotliwym i inteligentnym, zrealizowanym rygorystycz
nie i z wyobrażnią, trudnym i pretensjonalnym, ale nie bez war
tości " . 

Odmienny charakter ma póżniejsze En companyia d'abisme. Tu 
dwaj mężczyźni prowadzą dialog na temat słowa i niemożności 
porozumienia się. Ten sam poniekąd temat rozwija Opera, ale 
w inny sposób. W czasie sześciu przypadkowych spotkań czte
rynie związane ze sobą postacie ukazują swoje prawdziwe ob
licza. Poza słowem, autor korzysta tu jednak z wielu innych środ

ków wyrazu - z tańca, muzyki i sztuk plastycznych. Do magicz
nej liczby „cztery" Belbel odwołuje się też w TB.Iem (Małżeńskie 

łoże, 1990). Bohaterami są w tym dramacie cztery postaci i jed
no małżeńskie łoże . W wyniku prowadzonej gry protagonista 
odkrywa bezsens i pustkę, której symbolem jest pusta - już bez 
łoża - scena. Magra cyfr i wieloznaczność słów („talem" znaczy 
„małżeńskie łoże" i „dno kwiatu") stają się narzędziem drama
turga raz jeszcze w Morir (Umrzeć) Zagubione, zrozpaczone 
i wystraszone postaci stawiają sobie tu pytanie właściwe dla cza
su kryzysu „Umrzeć czy nie umrzeć?" Każda z siedmiu postaci 
ma biografię, która może być podstawą do samounicestwienia. 
Ich dramatyczne losy układają s ię jednak na odwrót: od śm 1erc1 

do życia . Siedem osób, łącząc się w pary z innymi siedmioma 
osobami, tworzy grupę czternastu, w której może ponoć dojść 
do trzystu kombinacji. Każdy wieczór teatralny przynosi zresztą 

nowe rozwiązania . I tak jak we wcześniejszych dramatach Bel
bela, tak tu jego wizja człowieka zdeterminowana jest ironią i spe
cyficznym poczuciem humoru. 
Nie w tych jednak zagadkowych powrotach do życia krytyka doj
rzała typową dla pokolenia Belbela f i lozofię życia, ale w Carfcies 
(Pieszczoty, 1991 ), sztuce skoncentrowanej na relacjach sek
sualnych. O sprawach seksu mówią także bohaterowie Po desz
czu, tyle że w innych okolicznościach: na tarasie czterdziesto
dziewięciopiętrowego wieżowca, a zatem nad przepaścią i o krok 
od śmierci, nerwowo paląc papierosy w dobie powszechnego 
na Zachodzie zakazu palenia w miejscach pracy. 

Urszula Aszyk 
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8 grudnia 2000 - Scena Kameralna 

...... Inscenizacjo sztuki „Po deszczu" została zrealizowano 
dzięki uprzejmości Instytutu Cervantesa w Warszawie. 
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