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TEATR IM. STEFANA Z · ROMSKIEGO W KIELCACH 

GDZIE PONIESIE AKTORÓW, 
W KTÓRĄ STRONĘ PRZESUNIE SIĘ BĘBENEK 

Dariusz Starczewski, reżyser 

Czym jest „Rosyjska ruletka"? 
Komedią. „ z pewnością komedią, ale zaprawiona szczyptą nostalgii 
i zadumy. Rafał 'Kmita jest alJtorem komediowym. Znam jego teksty, 
jesteśmy z tej samej piaskownicy: chodziliśmy do jednego liceum, 
poszliśmy na te same studia prawnicze, razem zaktadaliśmy zespót 
teatralno-kabaretowy, razem w nim pracujemy„. 

Właściwie „Wszyscyśmy z jednego szynela", można powiedzieć ... 
Tak„. można „. To byt nasz debiut teatralny, wiele wiele lat temu 
w teatrze STU. Pomyślatem, że może dobrze bytoby te teksty 
odświeżyć, na nowo odkryć, dołożyć te, które powstały z myślą 
o „Wszyscyśmy z jednego szynela", ale nie byty zrealizowane. 
A pomyślałem tak dlatego, że niewiele jest rodzimych tekstów 
komediowych, śmiejemy się na farsach pochodzenia zagranicznego, 
śmiechem charakterystycznym .. .. pustym. 

Co w tym złego? 
A nic. Nic takiego nie powiedziatem. Ale wolę inny rodzaj śmiechu, 
któremu nieobca jest refleksja„. Po trosze mój spektakl to opowieść 
o samotności umierania: głównego bohatera chwytam w momencie 

tuż przed „ . Datem mu towarzysza, demona, który go prześladuje, 
to kozak. 

Brzmi groźnie ... 
W tekstach Rafata śmierć jest mocno obecna, ale na wesoto, bo tylko 
śmiechem można sobie z tym poradzić. To jest komedia, podkreślam „ . 
Podróż po motywach z literatury rosyjskiej, bardzo luźna podróż, 

zahaczająca o współczesność, dająca, zwłaszcza mtodemu widzowi, 
możliwość poznania wielkich postaci rosyjskiej literatury. Jest, 
w moim przekonaniu, świetna energia w tym materiale, jest 
możliwość gry z widzem, są piękne „duszaszczypatielnyje" piosen ki, 
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pojawia się pieśń biesiadna. W kieleckiej adaptacji gtównym 
bohaterem uczyniłem Narratora . 

Adaptacja zrealizowana w krakowskim teatrze STU okazała się 
sukcesem komercyjnym ... 
Tak, dużym. O bilety byto bardzo trudno, bytem świadkiem reaktywacji 
niezawodnej profesji: konika pod' teatrem. Kielecka adaptacja jest 
inna, całkowicie autonomiczna, mam nadzieję, że będzie równie 
dobra „. To jest bardziej teatr niż kabaret, choć nasze spektakle 
zawsze są na pograniczu - na scenie kieleckiej jest to wyraźnie 
teatralna zabawa„. Znacznie bogatsza scenografia, piękne kostiumy, 
rozbudowana muzyka, gra świateł, liryczne klimaty i przestrzenie, 
które, mam nadzieję, przełamią śmiech. Weryfikacja, której dokonuje 
widz w przypadku komedii jest natychmiastowa i bezlitosna: albo uda 
się zlikwidować czwartą ścianę albo nie„. Zespół aktorów, z którymi 
tutaj pracuję, jest znakomity„. Zobaczymy, gdzie ich powiedzie ... 
Spektakl pomyślany jest jako wspólna przygoda Narratora i widzów, 
razem przechodzimy przez kolejne światy wywołane sennym 
przedśmiertnym koszmarem. „ światy, które się mieszają i nigdy 
nie wiadomo, co nas spotka, co spotka bohatera„. jak w rosyjskiej 

ruletce; nie wiadomo, w którą stronę przesunie się bębenek. 

Na początku rozmowy zaznaczył Pan wspólne doświadczenia 

z Rafałem Kmitą. To ułatwia czy raczej utrudnia pracę reżysera 
nad tekstem? 
Sprawia, że jestem dość pokorny wobec tekstów nie tylko Rafała, 

ale i innych autorów, wiem, ile dla nich znaczy stowo bo wiem, 
ile ono znaczy dla Rafata. Nie tak ochoczo skracam i wyrzucam: 
zastanawiam się, czy nie ma tam czegoś istotnego, co autor 

ma do przekazania. 
Justyno Żukowska 

Dariusz Starczewski, aktor i reżyser, rocznik i965, 

absolwent krakowskiej PWST, współtwórca grup, kabaretowej 

Rafała Kmity. 

Ros}j ka ruletka" jest jego piątą reżys rską r aliza ją. 

Wcześniej ze to: 

. Szklana menażeria'' (William· Tennessee) 

Teatr Bagat I Kraków 

.Hedda Gabler" (Henryk Ibsen) 

Teatr Bagatela Kraków 

.Kto otworzy drzwi" (Ned Ne7.dan) 

PWSFTViT Łódź 

„Tramwaj zwany pożądaniem" (Williams Tennesse ) 

Teatr Bagatela Kraków. 

RAFAŁ KMITA - ROSYJSKA RULET KA, REŻYSERIA: DARIUSZ STAR ZEWSK I 

IGŁA KMITY 
Dwa wieki temu bez mała Mikołaj Gogol napisał swój genialny „Płaszcz '. Bohater opowiadania -

człowiek przeciętny pod każdym względem - prowadzi szare życie bez jakichkolwiek przygód do momentu, 
w którym musi sprawić sofuie nowy szynel, bo poprzedni do niczego już się nie nadaje. Niestety, nowy 
płaszcz wywołuje nie tylko zaintereasowanie kolegów z pracy, ale i złodziei, którzy pozbawiają Akakija 
Akakjewicza Baszmaczkina cennego nabytku. Bohater umiera ze zgryzoty, by później jako zjawa chodzić 
po Petersburgu i ogałacać innych z ich szyneli. 

Opowiadanie Gogola, z pozoru proste i banalne, ma więcej pól 

możliwej interpretacji, niż łat i łatek miał stary ptaszcz jego 

bohatera. O niezwykłej konstrukcji utworu pisał Boris Eichenbaum 

(Jak jest zrobiony „Płaszcz" Gogola), na podstawie opowiadania 
powstawaty spektakle, filmy i stuchowiska. 

Groteskowe zderzenie fantastyki i rea lizmu „Płaszcza" staty się 

podstawą do swobodnego wykorzystania inspiracji gogolowskiej 

przez młodego, a już wtedy bardzo utytułowanego autora, Rafata 

Kmitę, który w 1997 roku przedstawił na scenie krakowskiego Teatru 
STU autorski spektakl „Wszyscyśmy z jednego szynela". Twórca miat 

już wtedy za sobą trzykrotne z rzędu zwycięstwo w najważniejszym 

konkursie kabaretów w Polsce - PaKA 1993, 1994 i 1995. 

Co wniósł wraz ze swoim, przenicowanym i pozszywanym 

z btazeńskich scenek, stylizacji, nawiązań, nostalgicznych piosenek 
i etiud ptaszczem? 

Jako widz pamiętający tamtą premierę, choć nie pamiętający, 

co wtedy o niej pisatem, powiem wprost, bez łagodzących słówek. 

Zacierający granicę między kabaretem, a teatrem, obdarzony 

dowcipem, ale i lirycznym talentem Kmita wniósł sporo świeżości, 

z bezpieczną dawką naftaliny. I za to mu chwała. 

Scenariusz, na podstawie którego powstała prezentowana dziś 

„Rosyjska ruletka", powstał z adaptacji tamtego tekstu i „ Pieśni 

z szynela" Kmity. „Jak jest zrobiony" i wyreżyserowa ny na kie leckiej 

scenie przez aktora Kmity - Dariusza Starczewskiego spektakl, 

zobaczmy sami, z czego jest zaś pozszywany ten płaszcz, widać 

z samej lektury. Jest tu groteskowe pomieszanie realizmu i fantastyki 

rodem z Gogola, postaci i dialogi jakby żywcem wzięte z tego pisarza 

i z Antoniego Czechowa, a obecność rosyjskiej poezji, to nie tylko 

gruby tom Lermontowa, któ rym w dzieciństwie reg ularnie dostawat 

po głowie jeden z bohaterów. Kmita oddaje im hołd, naśladuje 

i parodiuje, umieszcza ich teksty w „stosownym" kontekście 

albo każe im zderzać się z obcą XIX wiecznym inteligentom 

rzeczywistością kultury masowej (na uwagę zastuguje rozmowa 

Fiodora Dostojewskiego z wydawcą, który chce przerobić „Zbrodnie 
i karę" na pieprzny świerszczyk). 

Układając scenariusz ze scenek i skeczy, w których przewijają się 

na równych prawach śmiech i rzeczy ostateczne, Kmita przywołuje 

na myśl dramaturga, który na Scenie STU święcił w latach 80. 

i 90. największe t ri umfy. To oczywiście autor „Scenariusza dla trzech 

aktorów", „Zorzy" i „Mroków", twórca teatru instrumentalnego 

- Bogustaw Schaeffer. U niego wszakże petno takich spotkań 

absurdalnych dialogów, literackich stylizacji, muzycznie kompo

nowanych scen. Kiedy jednak pojawia się „słowiańska nosta lgia", 

to nie Schaeffer, a wielcy Rosjanie, a także podpatrujący 

ich i z lekka z nich podśmiewający się Sławomi r Mrożek 

(„Indyk", „Miłość na Krymie", opowiadania) są tu patronami. 

Przywołuję te narzucające się związki nie po to, by za rzucić Kmicie 

wtórność. Przeciwnie: ta „nafta lina"i to tatanie nowego ze starym 
z zastosowaniem dawnej sztuki kompozycji i nowoczesnych zasad 

filmowego montażu, to siła autora „Rosyjskiej ruletki". Trochę w tym 

autoironii, bo Kmita, kpiąc z niskich gustów konsumenta kultury 

masowej, sam się jej elementami posługuje, by móc skutecznie 

dotrzeć ze swoim przekazem. Ale przecież wszyscy tak robimy - zdaje 
się mówić - swoje chwyty „pod publiczkę" mieli Gogol i Szekspir, 

Puszkin i Słowacki , Mrożek i Molier. Wszyscyśmy z jednego szynela 

- przepisujemy całe życie cudze teksty jak bohater „ Płaszcza", 

nie umiemy dostrzec szczęścia dnia codziennego, dopóki „zwykty" 

porządek nie legnie w gruzach, marnujemy swój czas na wiecznym 

tworzeniu wariantów gestów, słów i zachowań , które tyle j uż razy 
powtarzali inni. I tak do śmierci , która, jak w rosyjskiej ruletce, 

gdzieś się zawsze czai: choćby dlatego, żebyśmy się nie skarżyli , jak 

bohaterowie Kmity, że ktoś nam ukradł puentę. 

Marek Mikos 
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OPRAWA WIZUALNA 
Marta Dąbrowska-Okrasko 

Absolwentka warszawskiej ASP na wydziale Scenografii i Architektury 
Wnętrz (dyplom z wyróżnieniem) i International School of Costume 
and Fashion Design (dyplom z wyróżnieniem). Stypendystka Fachhoch
schule Trier (Niemcy) na wydziale Komunikacji Wizualnej. 

Jako scenograf i kostiumograf współpracowała z Teatr m Dramatycznym 
w Warszawie, Teatrem Powszechnym w Łodzi, Akademią Teatralną w Warszawie 
i Państwową Wyższą Szkołą Teatralną i Tel wizyjną w Łodzi. Brała udział 

w pracy zespołu przygotowującego polski pawilon studencki na XI Qudriennale 
Scenograficzne i Architektoniczne w Pradze (Czechy). 
Pracowała przy filmach fabularnych, eksperymentalnych, reklamowych i teledys
kach. Realizowała oprawę wizualną eventów i wydarzeń parateatralnych. Jest 
stylistką i szefową działu mody ekologicznego pisma E!stilo. Fanka ostrej kuchni 
i muzyki elektra. Interesuje ją łamanie schematów, rzeźbiarskość tkaniny, 
futuryzm i trash-fashion. 

Światowa gra towarzyska - rosyjska ruletka 

Rosyjska ruletka - najprawdopodobniej narodziła się 

z nudy więziennej, obozowej. Nudzili się strażnicy. Więźniowie raczej 
mieli inne rzeczy na głowie, chociażby planowanie ucieczki. Bo kto 
o zdrowych zmysłach stawia na szali swoje życie dobrze się przy tym 
bawiąc? To taka gra , w której uczestnik podejmuje ryzyko śmierci, 
ale może wygrać duże pieniądze. Do magazynku sześciostrzałowego 
rewolweru ładuje się tylko jedną kulę. Potem gracz odbezpiecza broń, 
kręci magazynkiem niczym kołem ruletki . Przerywa, przykłada lufę 

do skroni i naciska spust. Chwila grozy„ „. ufff, udało się. Jednak 
za każdym razem szanse na wygraną maleją. Gra dla desperatów 
i samobójców. To ruletka w oryginalnej rosyjskiej weisji. 

Zabawniejsza, choćzawsiestawkąjestżycie, może być ruletka 
w hinduskim wydaniu . Gdzie gra się na flecie przed sześcioma kobrami. 
Problem w tym, że jedna z nich jest głucha . Jeszcze inaczej bawią się 
Afrykanie. Wymyś lili dużo przyjemniejszą ruletkę. Goszcząc u siebie 
amerykańskiego dyplomatę zaproponowali mu noc pełną rozkoszy. 
Swoją towarzyszkę mógł wybrać spośród sześciu pięknych mulatek. 
Wspaniale! - ucieszył się Amerykanin śliniąc się już na samą myśl 
- To w niczym nie przypomina rosyjskiej ruletki. - Są pewne 
podobieństwa - uśmiechnął się gospodarz - Jedna z nich 
jest kanibalką . Ot, taka gościnność prosto z serca„ . 

Kolejnych przykładów daleko szukać nie musimy. Polskie 
drogi„. To jest dopiero „rosyjska ruletka". Dojadę czy nie dojadę? 
Oto jest pytanie. Gdyby Szekspir mieszkał w Polsce z pewnością 
zadawa~by je z dużą częstotliwością. A polska służba zdrowia? 
'Kolejki do lekarzy, limity przyjęć, lekarstwa dla bogaczy i błędne 
diagnozy? Wybory parlamentarne. Zagłosuję na Pana X, wejdzie czy 

nie wejdzie? To tak jak w Totolotku. W grze o miliony grają miliardy. 
W systemie „chybił trafił" częściej celują w to pierwsze. Nic dodać, 
nic ująć„. 
Pojęcie „rosyjskiej ruletki" pojawia się też w publikacjach związanych 
z miłością. Rzecz dotyczy życia seksualnego. A konkretnie osób, które 
nie stosują żadnych metod antykoncepcyjnych licząc na „szczęście". 
Nie pragną bynajmniej ciąży, ale bagatelizują jej możliwość. Niestety 
wynik takiej gry, jak w powyższych przykładach, jest przesądzony. 
Na sto kobiet, które zdały się na „rosyjską ruletkę", w ciągu roku 
w ciążę zachodzi osiemdziesiąt pięć. 

I tak, biorąc przykład z towarzyszy zza wschodniej granicy, 
od dziadów pradziadów powielamy rzeczy, które narodziły się z biedy, 
nudy i bezradności. W rosyjską ruletkę gramy codziennie mimo lub 
z przyzwoleniem naszej woli. Nie da się tego uniknąć. Życie kołem 
fortuny się toczy. I Jak Lach, tak Rusin po szkodzie mądrzeje, niechaj 
się jeden z drugiego nie śmieje. 

Elżbieta Dziewięcka 
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Co ś n a ząb 
czyli zawiła historia ruskich pierogów 

Francja ma spleśniałe sery, ślimaki i stare wino. Niemcy 
suszoną szynkę i piwo. Japonia sushi. Włochy spaghetti i owoce 
morza. My chlubimy się bigosem i żurkiem. Ale w polskim menu 
jest jeszcze jedna. potrawa z listy obowiązkowych: ruskie pierogi. 
Makaronowe ciasto wypełnione farszem z ziemniaków i sera. 
Podawane na gorąrn z cebulką podsmażoną na złocisty kolor. 
Potrawa tania, szybka i smaczna. Nic prostszego. Podobno nawet 
niewprawione w boju kucharki potrafią przygotować pierogi. Sprawa 
komplikuje się, jeśli chodzi o odbudowanie drzewa genealogicznego 
pierożków zza wschodniej granicy. Tu małe sprostowanie„ . 

Zacznijmy od tego, że „ruskie". wbrew utartemu przekonaniu 
wcale nie musi odnosić się do tradycyjnej rosyjskiej kuchni. Mało 
tego, w Rosji taki typ pierogów jest mało znany. Ruskie pierogi 
najprawdopodobniej mają swój początek na terenach Ukrainy, której 
historyczna nazwa brzmi Ruś Czerwona (od Grodów Czerwieńskich, 
czyli południowo-zachodniej części prastarej Rusi Kijowskiej). 
We Lwowie mówiło się na nie „pierogi polskie". Co ciekawe w polskim 
menu nazwa „ruskie pierogi" pojawiła się dopiero po drugiej wojnie 
światowej . W tym samym czasie, we Wrocławiu repatrianci ze Lwowa 
i okolic to samo danie nazywali „pierogami lwowskimi". Czyżby 

przepis na pierogi opracowali zatem Polacy mieszkający na Ukrainie? 

Dziś pozostają tylko domysły, a recepta na twarogowa ziemniaczany 
przysmak z powodzeniem przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. 
Niniejszym czynimy to samo. 

Ruskie pierogi 

Ciasto: 
1h kg mąki 
1 żóttko 

JA szklanki letniej wody 

Farsz: 
1 kg ziemniaków 
1h kg twarogu 
2 cebule 
2 fyżki masfa 
1 lyżka oleju 
sól, pieprz 

Przygotowanie: 
Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie, dokładnie rozgnieść 

z twarogiem. Cebulę posiekać i zeszklić na maśle . Połączyć 

z przygotowaną masą ziemniaczano-twarogową. Dopra wić do smaku 
solą i pieprzem. 
Z mąki, żółtka i wody oraz odrobiny soli zag nieść ciasto. Następnie 
cienko rozwałkować, dużą szklanką wycinać kółka. Na każde z nich 
nakładać po łyżeczce farszu i dokładnie sklejać. Gotować w dużej 
ilości osolonego wrzątku z odrobiną oleju do momentu aż wypłyną 
na wierzch. Podawać z podsmażoną cebulą. Smaczne są też ze 
skwarkami z chudego bo czku lub podwędzanej wędliny. 
To cały sekret! Smacznego 

Elżbieta Dziewięcka 

Dr inki: Koktaj l Mołotowa 
Koktajl Mołotowa - butelka napełniona benzyną lub innym środkiem bardzo łatwopalnym (na przykład soczkiem Leon) do około trzech 
czwartych. W dziurę miedzy gwintem wciśnięta jest szmata, zamoczona najlepiej w nafcie lub w ropie naftowej. Szmata nie może dotykać 
cieczy! Może to spowodować mate duże bum, zanim rzucisz butelkę. Koktajle Mołotowa nie działają na rosyjskich komandosów! 

Sposób użycia 
1. Bierzemy wcześniej przygotowany koktajl Mołotowa. 

2. Zapalamy szmatę. Najlepiej zapalniczką , bo zapałki 

gasną na wietrze. 
3. Czekamy chwilę, aż szmata się rozpali. 
4. Rzucamy we wroga. 
5. Podziwiamy fajerwerki . 
6. Jeśli nam się nie uda, lub przeciwnik ucieknie, 

ko ktajl możemy spokojnie wypić, ponieważ posiada 
naturalny, pomarańczowy smak. 

Nonsensopedia, polska encyklopedia humoru 
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SKANDAL 
W KIELCACH 

nie tylko o obnażaniu się na scenie ... 

Od kilku dni słyszę komentarze na temat 
sztuki „Samotność pól bawełnianych" i dochodzę 

do wniosku, że ten specyficzny eksperyment reżysersko

menedżerski nadzwyczaj się w Kielcach udał, spektakl 
Radosława Rychcika, wystawiony w Teatrze kierowanym 
przez Piotra Szczerskiego, nikogo bowiem z widzów nie 
pozostawia obojętnym. Niezależnie od płci, orientacji, 
zapatrywań art~;stycznych, światopoglądu itd. Czyż nie 
tego oczekujemy od dobrych przedstawień? Poruszenia? 
Zatrzymania? Zastanowienia? Poczucia niemal realnego 
uczestniczenia w czyimś życiu? Zawstydzenia? 
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Muszę przyznać, że sztuka Bernarda Kolltesa, 
która wcześniej zupełnie mnie nie przekonała i nie 
olśniła , zaistniała na kieleckiej scenie i przemówiła 
dzięki koncepcji reżyserskiej i świetnej grze aktor
skiej. Sposób podania słowa, pokazanie wszelkich 
możliwości ekspresji, na jakie pozwalał tekst, 
przywiązywanie wagi do każdego gestu - wszystko 
to złożyło się na sukces przedstawienia. Wojciech 
Niemczyk w roli Dealera stworzył kreację niezwykłą 

i wyjątkową. Sugestywny do bólu, prawdziwie i szcze
rze oddający cierpienie człowieka bez nadziei 
poszukującego (porozumienia, miłości, zaspokojenia, 
„transakcji"), obnażający się dużo bardziej niż Klient 
(Tomasz Nosinski). Na pewno tej roli nie zapomnę. 

Tomasza Nosi nskiego w ogóle ciężko będzie zapomnieć. 
To jego rewelacyjna gra pozwala bowiem widzom 
niemal namacalnie poczuć bezmierną samotność 

i zagubienie człowieka , zagubienie, którego można 
doświadczyć tylko w kontaktach z innymi. Z nami, 
z publicznością. 

Traktuję to przedstawienie jako szczególne 
współistnienie obrazu, muzyki, słowa. Zmasowany 
atak na zmysły. Muzyka na żywo w wykonaniu Natural 
Born Chillers sprawia, że widz ma poczucie realności 
obserwowanych sytuacji. Pokaz multimedialny autor
stwa Marty Stoces uzupełnia i wzmacnia przekaz 
sztuki. Jest tam trochę przemyconej pornografii, 
ale przecież zwierzęca seksualność bohaterów jest 
bezpośrednią przyczyną brania udziału w polowaniu, 
a chęć erotycznego panowania nad drugim człowiekiem 
jest wpisana w wiele życiowych „dealów". Zwłaszcza 
gdy spada maska, a dusza musi się całkowicie poddać 
ciału. Gdy zostaje samotność. Bo przecież każdy jest 
sam w czasie transakcji. .. 

Marzena Marczewska 
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Poetycki slam 
, . 

o samotnosc1 
„Samotność pól bawełnianych", najnowsza premiera kieleckiego teatru szokuje. 

I daje widzowi , przyzwyczajonemu traktować teatr jak rozrywkę, w twarz. 
Raz za razem. 

„Samotność pól bawełnianych" Barnarda-Mańe Koltesa 
w reżyseńi Radosława Rychcika, to rzecz o przypadkowym spotkaniu 
dwóch mężczyzn. Dealer (w tej roli Wojciech Niemczyk) ma coś 

do sprzedania, Klient (Tomasz Nosiński) - chce coś kupić, ale nie 
potrafi nazwać swojej potrzeby. Nie o zwykłą transakcję tu jednak 
chodzi, ale raczej o pokazanie relacji panujących w dzisiejszym 
społeczeństwie, relacji, które traktowane są w kategońach czysto 
użytkowych - wymiany, dealu. Niemczyk i Nosiński, Dealer i Klient, 
wymieniają się więc słowami, minami, dotykiem i„. nic z tego nie 
wynika. Tekst Koltesa, ostry, pełen metafor, zapętleń, niedomówień, 
pełen „szumów", z których odcedzić trzeba to, co istotne - tak 
jak powieści Michela Houellebecqua, Philippe Djiana czy Douglasa 
Couplanda - jest Lustrem, w którym widzimy samych siebie i ten 
widok do najprzyjemniejszych nie należy. To Lustro pokazuje, że w tym 
swoim tńumfalnym pochodzie ku Lepszej przyszłości doszliśmy 

tylko do punktu, w którym istnieje pożądanie, Lecz nie ma obiektu 
pożądania, istnieje przymus konsumowania, Lecz nie bardzo wiemy, 
na co mamy ochotę i co miałoby nas zaspokoić, bo na pewno nie 
seks, narkotyki czy pieniądze. Świat w oczach Koltesa, to świat, 
w którym pustka osacza i nie daje o sobie zapomnieć, a człowiekiem 
rządzi nieopisany Lęk przed samotnością. 

W tym spektaklu widz w kameralnej atmosferze Pokoju 
Becketa konfrontowany jest tylko z dwoma aktorami, dwoma 
postaciami i słowami. To one są tu najważniejsze. Towarzyszy im 
nowoczesna, transowa, klubowa muzyka grana na żywo przez młody 
zespół Natural Born Chillers, któ ra dodatkowo akcentuje emocje 
postaci, ale, niestety, od wypowiadanych słów - a tekst łatwy nie 
jest i wymaga od widza nieustannego skupienia - odwraca uwagę. 
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Choć w spektaklu (któ ry jest raczej połączeniem koncertu, dyskoteki, 
poetyckich slamów, czy imprez klubowych, niż tradycyjnym 
spektaklem) dwóch aktorów, opowiadając o rozpaczliwej samotności 

i braku uwagi ze strony innych, usiłuje zwrócić na siebie uwagę 

widzów. Wojciech Niemczyk i Tomasz Nosiński dają z siebie wszystko. 
Tańczą, wyginają ciała w konwulsyj nych pozach, tikach, drgawkach 
i prowadzą dialog naładowany skrajnymi emocjami, pełen nerwowych 
pisków, krzyków i skowytów (brawa dla Wojciecha Niemczyka 
za efektowną scenę z narastającym, histerycznym krzykiem), 
jak gdyby chcieli, własnymi ciałami powiedzieć: tak, świat osza lał, 

ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że my w tym świecie 

żyjemy i musimy żyć dalej. Pytanie tylko: jak w tym szaleństwie 

odnaleźć metodę na siebie, na spokój, na przyzwoitość, na zaspoko
jenie? Reżyser Radosław Rychcik wytrąca widza z równowagi. 
Żongluje emocjami, szokuje. I sprawia, że wobec tego, co na scenie, 
nikt nie pozostaje obojętny. 
(. „) wolimy oglądać na scenie coś, co wprawi nas w dobry nastrój 
niż nagiego (dosłownie) życiowego popaprańca-Klienta i histeryka
Dealera. Nie zdziwiłabym się, bo zawsze, gdy przeg lądamy się 

w oczach in nych, wolimy wierzyć w to, iż jesteśmy piękni i zabawni, 
niż gburowaci i brzydcy. Radosław Rychcik pokazuje, iż jesteśmy 

brzydcy, a świat jest pełen samotności , cierpienia. Pełen życiowych 
nieudaczników, poszukujących spełnienia snu o powszechnej szczęś
liwości. Nie wszyscy istnienie takiego świata przyjmują do wiadomości 

i nie dla nich zapewne jest ta sztuka. Ale nie znaczy to, że takiego 
świata nie ma, i że nie warto pokazywać go, by ostudzić trochę 
zachwyt sobą i tym światem. 

Monika Romanowska, Gazeta Wyborcza Kielce 
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fot. M. Żórawiecki 

6net1fotrli111rl7.pdUltnlk !tOI 9 



TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

GIENRICH SAPGIR 
Przełożył Jerzy Czech 

Parada Idiotów 

Idzie piechotą 
Zastęp idiotów 
Idiota brodaty 
Idiota bezbrody 
Idiota perkaty 
Idiota szczerbaty 
Idiota kwadratowy 
Idiota wielkogłowy 
Idiota - w uszach ma kłaki waty 

Idzie idiota pogodny 
Idzie idiota swobodny 
Idzie idiota sympatyczny 
Idzie idiota apatyczny 
Idzie idiota norma lny 
Idzie idiota nachalny 
Idzie idiota genialny 
Idzie idiota globalny 

Idą idioci jedni są bogaci 
Drudzy niemyci łachmyci bez gaci 
Jedni jak w togi odziani w gazety 
Inni zaś - w mapy kwity ankiety 
Jedni swój wstyd zasłaniają płacą 
Inni mądrością a i11ni pracą 

Plany stu letnie 
Niosą idioci 
I dom ki letnie 
Niosą idioci 
Pewien idiota mówi „Do diaska, 
Ja jeden niosę tu same fiaska 
Żona histeryczka, 
Mój szef jest debilem 
A ja, neurastenik 
Sam siebie zgubHem" 

Idą idioci z kombinatami 
Internatami instytutami 
Cóż to za automaty rakiety 
Mity sonaty i poematy 
Niosą fotosy martwej planety 
I nie widziane dotąd przedmioty 

Idą idioci idą idioci 
Ten tego grzmoci ten temu psoci 
Trzeci czwartemu popędził kota 
Taki liliput a też idiota 

Idioci otwarci 
Jako łopaty 
Idioci rozdarci 
Jako plakaty 
Chociaż poczciwi są ci idioci 
To idąc wśród nich człowiek się poci 
Śpiewają idiotyczne kantaty 
Cytują idiotyczne cytaty 
I nie chcą wcale wiedzieć idioci' 
Że wymyślili ich też idioci 

Idą górnicy i dyplomaci 
Idą aktywy i kolektywy 
Wzdłuż nieskończonych drewnianych płotów 
Idą idioci idiotów roty 
Orkiestra gra im „Marsza idiotów" 
Trwa nieustanny pochód jołopów 
A ty sam idziesz wraz z nimi po to 
By identycznym czuć się idiotą 
Może to wszystko jest naturalne? 

Normalne dozwolone moralne? 
Któż się pod lufy pchał kulomiotów, 
Któ re pokotem kładły idiotów? 

Niech za spełnienie marzeń idioty 
Umrę z uśmiechem błogim idioty. 

Gienrich Sapgir (ur. 1928) - poeta moskiewski. Należał do nieformalnej szkoły malarzy i poetów, skupionych 
wokół Jewgienija Kropiwnickiego; od miejsca zamieszkania tego ostatniego (a także jego ucznia i zięcia, prekursora 
tzw. moskiewskiej awangardy, genialnego malarza Oskara Rabin a, w wielorodzinnym baraku pod Moskwą) 
w historii współczesnej kultury rosyjskiej utarła się nazwa tej szkoły - „Lianozow ·, a uprawianą przez jej adeptów 
we wczesnym okresie twórczości poetykę ochrzczono „poezją baraków". W 1993 roku ukazały ię jego „lzbrannyje stichi" 
(Moskwa - Paryż - Nowy Jork). 

JAN SATUNOWSKI 
Przełożył Jerzy Czech 

Ślimak, ślimak 
nie pokazuj rogów, 
schowaj duszę, 

trzymaj język za zębami. 

5 maja 1972 
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(Ź1·ódlo : LITERATURA NA $WIECIE nr 7-8/ 1994 ) 

Jan Satunowski (właściwie Jakow) (1913-1982) pisał od lat przedwojennych. 
Po wojnie osiadł pod Mos!Gvą. Należał do kręgu Jewgienija Kropiwnickiego 
(.Lianozowo"). Za swoich mistrzów uznawał „oberiutów" Charmsa i Wwiedienskiego 
oraz hłebnikowa. Kontynuator wielkiej awangardy rosyjskiej. Jego właściwy dorobek 
przedstawia dopiero tom „Choczu li ja posmiertnoj sławy" Moskwa 1992). 

T AT R IM . STEF NA ŻEROMSKIEGO W KI ELC:\CH 

IDEALNY PRZEPIS NA PLAUTA 
Kielecki „Mąż zdradzony czyli Amfitrion" 

„Mąż zdradzony czyli Amfitrion" Plauta w przekładzie Ewy Skwary, reżyserii Bogdana Hussakowskiego, ze 
scenografią Joanny Braun miał premierę 30 maja, a więc w sezonie, który jest już za nami. Był to najlepszy 
- zdaniem dziennikarzy - spektakJ sezonu 2008/ 2009. To zasługa po pierwsze: tłumaczki, po drugie 
reżysera, po trzecie: scenografki, po czwarte: aktorów (kolejność w zasadzie dowolna, jednak bez tak 
fantastycznego tłumaczenia nawet Mistrz H ussakowski nie dałby rady). Wśród premierowych gości pojawiła 
się również Pani Profesor Ewa Skwara z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która spektakl 
obejrzała, recenzje przeczytała i uzupełniła (w stopniu znacznym) naszą ·wiedzę o teatrze antycznym. (red). 

Cieszę się ogrom nie, że przedstawienie spotkało się z takim i tak 
w pełni zasłużonym uznaniem. Przy tej okazji niech więc i mnie 
będzie wolno powiedzieć kilka stów na temat spektaklu (i recenzji) . 
A wypowiadam się jako historyk teatru antycznego i literatury tego 
okresu (a zwłaszcza specjalista w dziedzinie Plauta): 
Znakomitym posunięciem byto potraktowanie „Amfitriona" jako 
wesotej farsy bez naddawania mu późniejszych fi lozoficzno
spotecznych znaczeń . W ten sposób przedstawienie z ducha byto 
na wskroś Plautyńskie. Kiedy pisałam artykulik „Czego się 

spodziewać" (Gazeta teatralna maj 2009 - przyp. red), starałam s ię 

przewidzieć wszystkie możliwe strategie. W skrytości serca jednak 
miałam nadzieję, że będzie to wesoła fa rsa - i ta opcja ucieszyła mnie 
najbardziej. 
- Znakomitym pomysłem było zagospodarowanie całej przestrzeni 

teatru (wędrówka Sozji i Amfitriona po balkonach oraz przedzie
ranie się Merkurego przez parter). W ten sposób widzowie zostali 
niejako wciągnięci w obszar gry, co oddaje w pełni charakter 
przedstawień Plauta. 

- Oszczędna dekoracja nawiązuje do przedstawień teatra lnych 
z czasów Pla uta i Terencjusza, kiedy to w Rzymie nie było stałych 
kamiennych teatrów, a spektakle odg rywano na drewnia nej 
platformie, której tylna ściana wyobrażała jedynie drzwi 
do wnętrza domu/ów. Reszta dekoracji kryta się w słowie, 

dookreślającym każdy ruch, gest, każdy element scenografii. 
Umiar w zabudowaniu sceny pozwala w szczególny sposób 
wybrzmieć słowu, nadaje mu ogromne znaczenie i moc - a to 
właśnie słowo byto teatrze antycznym najważniejsze. Aktorzy 
uczyli się swojej ro li ze słuchu (poeta ułożywszy utwór przychodził 
na próbę i recytował aktorom odpowiednie partie). Często więc 

spisana później wersja sztuki różniła się znacząco od wcześniej 

wystawionego spektaklu . Starożytni, by poznać jaki ś tekst, musie~i 

go wyartykułować głośno - w ten sposób czytano raczej uchem 
niż okiem (dopiero w później starożytności ludzie posiedli sztukę 
czytania wzrokiem) . Tak wychowani w prymacie słowa widzowie 
posiadali natu ra lną umiejętność przetworzenia języka w obraz. 
Łatwo pojąć tę różnicę, gdy uzmysłowimy sobie, że dziś wykształca 
się u nas dychotomiczny przekaz - in formację otrzymujemy 
za pomocą słowa , a obraz - przez obraz (telewizja , internet). 
Kiedy rodzi się fotografia, a wraz z nią kino, umiera wielka powieść 
z wielostronicowymi opisami , które dzi ś jedynie nużą czytelnika. 
Oszczędna dekoracja w „Amfitrionie" p rzyznała słowu wagę 
i znaczenie, jakie miało ono w teatrze Plauta. Bardzo dziękuje 

za to Pani Joannie Braun. 
- Moje uznanie obejmuje także kostiumy stworzone przez Panią 

Braun. Czasem zdradzam teatr antyczny dla fi lmów o antyku, 
sporo więc wiem o sposobach oddawa nia antycznych kostiumów. 

Najgorszym rozwiązan iem jest niewolnicza próba stworzenia repliki 
oryginału, najlepszym - twórcze przetworzenie, jakie zastosowano 
w spektaklu. Genialne było ta kże wykorzystanie deus ex machina! 

- Nie mają racji ci, którzy skarżą się na brak przerwy- Plaut i Terencjusz 
pisali sztuki jako jedną całość bez przerw, nawet bez podziału 

na akty (ten podział pochodzi od renesansowych wydawców). 
rak więc brak przerwy jest absolutnie uzasad niony i absolutnie 
Pla utyński . 

- Lament Alkmeny, który jeden z recenzentów okreś lił jako męczący 
(a raczej g rę w nim Pa ni Marzeny Ci uły), został pomyślany przez 
Plauta jako parodia stylu t ragediowego, a zatem z założenia miał 

być nieprzystający do całej reszty. Tak więc recenzent nie zrozumiał 
istoty rzeczy. 

- Na ogromne uznanie zasług.uje muzyka towarzysząca spektaklowi 
- niewątpliwie grecka, ale na szczęście nie „Grek Zorba". Sztuki 
Plauta suto okrasza no muzyką, a zatem także i w tej sferze 
przedstawienie utrzymane byto w duchu teat ru antycznego. 

- lirudno mi wypowiadać się na temat gry aktorskiej, bo na tym się 

nie znam. Mogę tylko powiedzieć jak zwykły widz - było 

fantastycznie!!!! !! 

Bardzo dziękuję za możliwość ujrzenia antycznego przedstawienia, 
lrtóre pot rafi tak współcześnie i nowocześnie oddziaływać na publicz
ność. Życzę wiele dobrego i trzymam kciuki za dalsze sukcesy całego 
zespołu . 

Z poważaniem 
Ewa Skwara 
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Rita Gombrowicz, która przebywała w Kielcach 9 października w lWiązku z uroczystościami 
nadania im. Witolda Gombrowicza Wojewódzkiej Bi liotece Publicz.nej - odwiedziła również 
nasz teatr, obejrzała .Trans-Atlantyk" w reżyserii Piotra Siekluckiego. spotkala ię z dyrektorem 
Piotrem Si.czerskim i aktorami . Spektakl przyjęla bardzo dobrze, a na ręce dyrektora złożyła 
pisemne podziękowanie za „Trans-Atlantyk". 

Podziękowania dla Teatru im. Żeromskiego w Kielcac/1 za jego „Trans-Atlantykr. 
Dziękuję Dyrektorowi, Reżyserowi, Aktorom i calem u zespołowi, z przyjainiq Rita Gombrowicz 

(\.VBP ' Kiek ach dziękujemy 1.a udostępnieni zdjęć) 
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dyrektor naczelny i artystyczny PIOTR SZCZERSKI » zastępca dyrektora ELŻBIETA PĘDZIK » kierownik literacki JERZY SITARZ 
» koordynator pracy artystycznej HALINA ŁABĘDZKA » kierownik Impresariatu WŁMJYSŁAW JANKOWSKI » promocja, kontakt 
z mediami JUSTYNA ŻUKOWSKA »inspicjent BARBARA SOBClYK » kierownik techniczny HENRYK DUBOWIK »światło RYSZARD 
ZAJĄC, MARIUSZ CIESIELSKI» realizacja akustyczna TOMASZ PIERZAK, GRZEGORZ KACZMARCZYK» brygadier sceny IGNACY ABRAM 
» rekwizytor ZOFIA ZAJĄC » garderoba damska DA NU TA OZIMINA » garderoba męska AGNIESZKA OZIMINA » prace perukarskie 
IDALIA tA'NG, KRYSTYNA WOLAŃCZYK » pracownia krawiecka damska TERESA KARYŚ » pracownia krawiecka męska KRZYSZTOF 
ŚLIJSARCZYK » pracownia plastyczna TOMASZ SMOLARClYK, IWONA JAMKA » pracownia stolarska LESZEK MACIAS, KRlYSZTOF 
JUSZClYK » prace tapicerskie JACEK POMARAŃSKI » obsługa sceny WIESŁAW BRZYSZKIEWICZ, EDWARD GOLA, LECH SOBURA 

SPONSORZY 

CUKlERN IA 
Ewa i Marian Chmielewscy 

Kielce, ul. Duża 8 

PATRONAT MEDIALNY 

Hotel BRISTOL 
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