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Michel Tremblay ~· ·•••••• • 
ur. w 1942 w Montrealu francuskojęzyczny tłumacz, scenarzysta, reżyser i przede 
wszystkim dramaturg. Autor 26 sztuk teatralnych przełożonych na ponad 26 języków, 
3 musicali oraz adaptacji i librett operowych. Sześciokrotny stypendysta Conseil des 
Arts du Canada, laureat ponad 30 nagród literackich, uhonorowany licznymi 
doktoratami honoris causa; Chevalier de I' Ord re de France i Chevalier de I' Ord re 
Nationale du Quebec. W 1987 roku jego sztuka „Les Belles-Soeurs" („Siostrzyczki") 
została umieszczona przez francuski magazyn „Lire" na liście 49 sztuk tworzących 
bibliotekę idealnego teatru, od jego początków do dnia dzisiejszego. 
Od młodych lat wykazywał wielkie zainteresowanie literaturą, już jako nastolatek 
podejmował próby pisarskie. W 1964 zadebiutował jako dramaturg - jego pierwsza 
sztuka .Le tra in" zwyciężyła w konkursie dla młodych autorów zorganizowanym przez 
Radio-Kanada. W 1966 opublikował pierwszą powieść. Już w tych wczesnych 
pracach wyraźne były inspiracje tragedią grecką, własnymi doświadczeniami autora, 
jak również życiem jego rodziny i przyjaciół. Doświadczenia z dzieciństwa spędzonego 
w montrealskiej dzielnicy robotniczej Le Plateau Mont-Royall znalazły odbicie także 
w jego późniejszych dziełach, przede wszystkim w cyklu powieściowym „Chroniques 
du Plateau Mont-Royal", którego jedną z bohaterek jest właśnie Albertyna. 
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych Tremblay uzyskał stypendium rządu Kanady, 
które pozwoliło mu na wyjazd do Meksyku, gdzie napisał powieść fantasy - gatunek, 
który miał być dla niego ucieczką przed tożsamością homoseksualną. Autor jednak 
szybko pogodził się ze swoją odmiennością i w 1969 napisał swój pierwszy dramat 
o tematyce gejowskiej - .La Duchesse du Langeais" - będącą monologiem 
transwestyty Edwarda, brata Albertyny, bohatera pojawiającego się w jego 
następnych dramatach i powieściach. Tym samym w twórczości Tremblaya wyróżnić 
można trzy, często przeplatające się, nurty: rodzinny, homoseksualny oraz 
fantastyczny, które tworzą coś na kształt misternie utkanej epopei ludzkiej. Warto 
wspomnieć, że dzieła autora .5 razy Albertyny", połączone z jego zaangażowaniem 
społecznym, do tego stopnia wpłynęły na społeczeństwo (m.in. przekazując teatralny 
głos środowisku wykluczonych), że Michel Tremblay odbierze 17 maja 2orn roku 
nagrodę za walkę przeciwko homofobii dorocznie przyznawaną przez kanadyjską 

fundację Emergence. 
W 1968 roku, podczas publicznego czytania w montrealskim Centre des Auteurs 
Dramatiques zaprezentowane zostały „Siostrzyczki". Sztuka ta zapisała się 

w znaczący sposób w historii teatru kanadyjskiego. Stała się obiektem wielu dyskusji 
dotyczących zarówno jej języka (Tremblay zastosował tu „joual", socjolekt 
montrealskiej klasy robotniczej, charakteryzujący się wykorzystaniem znacznej ilości 
anglicyzmów, niestarannej wymowy oraz specyficznych przekleństw czerpiących 

z języka kościelnego, „sakrów") jak i bohaterów pochodzących ze środowisk 

prremysłowych oraz tematyki będącej dotychczas na marginesie zainteresowań 
sztuki wysokiej (konsumpcjonizm, sytuacja kobiet w społeczeństwie, seks, aborcja). 
Od tej pory prawie co roku pojawiają się nowe wystawienia dramatów Tremblaya, 
po jego teksty sięgają także teatry studenckie, amatorskie i alternatywne. Jego 
sztuki odniosły ogromny sukces w Europie, obu Amerykach i na Bliskim Wschodzie. 
W Polsce „Dialog" opublikował „Siostrzyczki" i „W najlepszej wierze" (obie sztuki 
przełożył Józef Kwaterko). „5 razy Albertyna'', przełożona specjalnie dla Teatru 
Śląskiego przez Jacka Mulczyka-Skarżyńskiego, jest obok „Siostrzyczek" jednym 
z najbardziej cenionych przez krytykę dramatów Michela Tremblaya. 



W poszukiwaniu straconego czasu ••• 
Bardzo rozsądna wydaje mi się wiara celtycka, że dusze tych, których 

straciliśmy, uwięzione są w jakiejś niższej istocie, w zwierzęciu, roślinie, 
rzeczy nieożywionej, stracone w istocie dla nas aż do dnia - dla wielu nie 
przychodzi on nigdy - gdy nam się zdarzy przejść koło drzewa, wejść 
w posiadanie przedmiotu będącego ich więzieniem. Wówczas drżą, 

wołają nas i skorośmy je tylko poznali, czar pryska. Oswobodzone przez 
nas.zwyciężyły śmierć i wracają, aby żyć z nami. 

Tak jest z naszą przeszłością. Starać się ją wywołać to stracony czas, 
wszystkie wysiłki naszej inteligencji są daremne. l!Jkryta jest poza jej 
dziedziną i poza jej zasięgiem, w jakimś materialnym przedmiocie (we 
wrażeniu, jakie by nam dał ten materialny przedmiot), którego się nie 
domyślamy. Od przypadku zależy, czy ten przedmiot spotkamy, zanim 
umrzemy, czy też go nie spotkamy. 

[„.] Pewnego zimowego dnia, skoro wróciłem do domu, matka widząc ,, 

że mi jest zimno, namówiła mnie, abym się napił wbrew zwyczajowi1 
trochę herbaty. Odmówiłem zrazu; potem, nie wiem czemu, namyśliłem 
się. Posłała po owe krótkie i pulchne ciasteczka zwane magdalenkami, 
które wyglądają jak odlane w prążkowanej skorupie muszli. I niebawem, 
przytłoczony ponurym dniem i widokami smutnego jutra, machinalnie 
podniosłem do ust łyżeczkę herbaty, w której rozmoczyłem kawałek 

magdalenki. Ale w tej samej chwili, kiedy łyk pomieszany z okruchami 
ciasta dotknął mego podniebienia, zadrżałem czując, że się we mnie 
dzieje coś niezwykłego. Owładnęła mną rozkoszna słodycz, odosobniona, 
nieumotywowana. Sprawiła, że w jednej chwili koleje życia stały mi się 
obojętne, klęski jego błahe, krótkość złudna; działała w ten sposób, w jaki 
działa miłość, wypełniając mnie kosztowną esencją; lub raczej1ta esencja 
nie była we mnie, była mną[„.] 

Z pewnością to, co we mnie !drga z ten sposób, to musi być obraz, 
wspomnienie wzrokowe, które, skojarzone ze smakiem magdalenki, 
próbuje iść za nim aż do mnie. [„.] Czy dotrze aż do powierzchni mojej 
świadomości to wspomnienie, dawna chwila, która siłą identycznej chwilii 
przyszła z tak daleka wołać, poruszać, wzywać w głębi mnie? Nie wiem. 
Teraz nie czuję już nic, wspomnienie zatrzymało się, może zanurzyło się 
z powrotem; kto wie, czy wypłynie kiedy z mroku? Dziesięć razy trzeba mi 
zaczynać, pochylać się ku niemu. I za każdym razem lenistwo, które nas 
odwraca od wszelkiego trudnego zadan i,a, od wszellkiego doniosłego 
dzieła, poradziło mi, abym temu dał spokój, abym pił herbatę myśląc po 
prostu o dzisiejszych zgryzotach, o jutrzejszych pragnieniach, które 
można przeżuwać bez trudu. 



I nagle wspomnienie zjawiło mi się. Ten smak to była magdalenka cioci 
Leonii. W niedzielę rano w Combray (ponieważ tego dnia nie wychodziłem 
przed godziną mszy), kiedy szedłem do pokoju cioci Leonii powiedzieć jej 
dzień dobry, dawała mi kawałek ciasta zmoczywszy je w herbacie lub 
w naparze kwiatu lipowego. Widok magdalenki nie przypominał mi nic, 
nim ją skosztowałem; może dlatego, że widywałem je od tego czasu często 
- mimo, że ich nie jadłem - na ladzie cukierni; obraz ich opuścił owe dni 
Combray, aby się skojarzyć z innymi, świeższymi; może dlatego, że z owych 
wspomnień , tak długo zostawionych poza pamięcią, nic nie przetrwało, 
wszystko rozpyliło się; kształty- także ten kształt małej muszelki z ciasta, 
tak pulchnej i zmysłowej pod swoim surowym i nabożnym rurkowaniem -
znikły lub też , uśpione , straciły energi. ę, która by im pozwoliła połączyć się 
ze świadomością. Ale kiedy, po śmierci osób, po zniszczeniu rzeczy, 
z dawnej przeszłości nic nie istnieje, wówczas jedynie zapach i smak, 
wątlejsze, ale żywsze, bardziej niematerialne, trwalsze, wierniejsze , długo 
jeszcze, jak dusze, przypominają sobie, czekają, · spodziewają się - na 
ruinie wszystkiego - i dźwigają nieutrudzenie na swojej znikomej kropelce 
olbrzymią budowlę wspomnień. 

• 
li li 

M. Proust 
.w poszukiwaniu straconego czasu . 

W stronę Swanna", 
Warszawa 1979 



Gabr i e l G i et z k y , jeden z najbardziej znaczących reżyserów tea
tralnych średniego pokolenia, artysta wszechstronny. Z wyróżnieniem ukończył 
studia na wydziałach lalkarsko-aktorskim i reżyserii we Wrocławiu i Warszawie. 
Po burzliwej kilkuletniej karierze aktora rozpoczął działalność reżyserską w reno
mowanych teatrach polskich i zagranicznych. Ma na swoim koncie realizację 
ponad 20 spektakli, które przez swoją różnorodność tworzą interesujące 
spektrum jego spojrzenia na świat i człowieka . Od przedstawień muzycznych 
i operowych, przez przewrotne komedie i sztuki szekspirowskie, po współczesne 
traumatyzujące dramaty i teksty niedramatyczne, Gabriel Gietzky ukazuje 
kompleksowość człowieczeństwa i jego tajemnice. Realizacja bardzo zróżnico
wanych tekstów odzwierciedla ponadto jego permanentną walkę przeciwko 
artystycznemu zaszufladkowaniu. Ostatnia premiera Gietzky' ego, „Pułapka " 

Tadeusza Różewicza, została uznana przez krytykę jako „najlepszy spektakl 
sezonu" między innymi za nowatorskie, bowiem klasycyzujące, współczesne 
podejście do dramatu. Za reżyserię „Kupca weneckiego" Szekspira, prezento
wanego podczas Xll Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, został 

nagrodzony „mieszkiem" oraz „Zaproszeniem od Stanisława". Efektem „Zapro
szenia" jest prapremiera sztuki największego dramatopisarza Quebecu, Michela 
Tremblaya, .5 razy Albertyna" . 

• • •••• • • •• 
Ska z a ( 1975) scenograf, grafik, obroniła dyplom z wyróż

nieniem na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracowała jako 
asystentka Barbary HanickieJ w Starym Teatrze w Krakowie przy spektaklu 
.Niewina" w reż . P. Miśkiewicza (2004), współtworzyła wrazz nią w Teatrze Drama
tycznym im. Węgierki w Białymstoku scenografię do przedstawienia „Dzień 
Walentego" Wyrypajewa w reż. G. Kownackiej (2008). W 2007 r. była asystentką 
Roniego To rena przy spektaklu „Don Juan wraca z wojny" von Horvatha w reż. Gadi 
Rolla (Teatr Polski We Wrocławiu) . W 2009 zaprojektowała także scenografię 
i kostiulifly do spektaklu „Akropolis. Rekonstrukcja" Wyspiańskiego w reż. Michaela 
Marmarinosa (Teatr Współczesny we Wrocławiu) 
Z Gabrielem Gietzkym współpracuje już od kilku lat, m. in jako projektantka kostiu
mów do „Przytulonych" Gardella (2005) w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, 
„Gwałtu, co się dzieje" Fredry (2006) w Teatrze Powszechnym w Warszawie a także 
jako scenograf przy realizacjach sztuk „Niestworzone historie albo Ostatni Tatuś" 
Walczaka w Teatrze Horzycy w Toruniu oraz,.Traktat"Wittgeinsteina (2007), .Kupiec 
wenecki" Szekspira (2008) a ostatnio „Pułapka" Różewicza (wszystkie w Teatrze 
Współczesnym we Wrocławiu) . 
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TEATR SLĄSKI 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

40-003 KATOWICE, RYNEK 10 
e-mail:teatrslaski@teatrslaski.art.pl, www.Teatrśląski.pl 

DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC, DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata Długowska-Błach, 
asystent dyrektora Jarosław Tabor, asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska, 
sekretarz literacki Anna Podsiadło, reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy 
artystycznej Danuta Pułecka, kierownik Biura Obsługi Widzów Ewa Sadkowska, kierownik 
administracji Barbara Króliczek, dział edukacji teatralnej i impresariat Renata Goliasz
Janiszewska, specjalista ds. biznesu i marketingu Barbara Wolniewicz, rzecznik prasowy, 
fotograf, webmaster Krzysztof Lisiak, kontakt z mediami Irena Myszor, kierownik widowni 
Ewa Wójcik. 
Główny inżynier Edward Wrzesień, kierownik techniczny Wanda Nowak, kierownik 
techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita, główny elektryk Kazimierz Strzelecki, elektryk 
Jerzy Boczkowski, informatyk Marcin Mi.iller, koordynator techniczny Roman Klyta, 
brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, Wojciech Smolarczyk(zastępca), obsługa sceny Lech 
Hamer1ik, Mariusz Konieczny, Sebastian Krysiak, Kamil Małecki, Sylwester Pozłótko, Piotr 
Sobota, Paweł Szymkowiak, Sylwester Zastróżny, akustycy Mirosław Witek (kierownik), 
Mikołaj Lichtański, Marek Skutnik, oświetlenie sceny Krzysztof Woźniak (kierownik), 
Waldemar Janiszek, Krzysztof Kapciak, Piotr Łobacz, materiały filmowe Beata Dzianowicz, 
pracownia kraw;ecka Ewa Kerger (kierownik), Anna Malinowska (zastępca), Barbara 
Manowska, Jolanta Woszczyńska-Kolonko, garderobiane Ewa Połońska, Joanna Kulik, 
Aneta Oskard, pracownia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik), Jerzy Graczyk, 
pracownia malarsko-modelarska Agata Kurzak (kierownik), Halina Wojtowicz, pracownia 
tapicerska Karol Koj, pracownia perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak, 
magazyn dekoracji Robert Hyla, magazyn kostiumów Małgorzata Kaczmarek, 
rekwizytornia Ireneusz Gajda, Aneta Oskard, dział zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik), 
Anna Jamróz, Maria Kraczla, Konrad Parys .. 

Duża Scena Rynek 10, Scena Kameralna ul. Warszawska 2, Scena w Malarni ul. Teatralna 2a. 
Centrala tel. 32 258 72 51, 32 258 72 52, Sekretariat tel. 32 258 89 92, tel./ fax 32 259 89 76. 
Biuro Obsługi Widzów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, tel./ fax 32 258 89 67. 

Kasa czynna w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, od wtorku do soboty w godz. 10.00-19.00, 
(przerwa 13.00 -13.30) w niedziele na dwie godziny przed spektaklem, tel. 32 259 93 60 
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