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hyba nruszę się cofnąć jeszcze do liceum, bo tam się za.
częlo nloje zainteresowanic teatrem. Tam ceŹ spotkalem
późniejszego aktora,'hovisorium'' Jacka Brzez.ińskiego.

Chodziliśmy razcm do VIII Liccunr ogólnoksztalcącego przy
ulicy Podwale. To bylo uakie skryte, trochę nieznane liceum, acz.
ko[wiek z dunrą się przyznaję, żejc skończylem, poniewuż pra.
cowali w nim znakomici prol'esorowic od polskiego, historii. ma-
telnatyki. Pani Zwirkowska, pan Łupina' pan Ł,obodziński ro na.
prarvdę świelni ludzie. 

'

Jak nietrudno x|gadnąć, w naszym wypadku polonistka ode.
grala szczególną rolę. b<l wlaśnie dzięki niej moglcm, będip rv
drugiej klasie. obejncć Apocolipsis cunt Jiguris crotowskiego.
Ztesztąza specja,lną zgodą mistrza, F)nieważ: istniala obawą ź.e

jestcśmy za młodzi, żeby uczcstniczyć w tym spektaklu. Z per
spcktywv czasu wiem, że to bylo dla mnie szalenic znaczące
wydarz.enie' które chyba przesądzilo, że zająłem się na dobre t'e-

atrcm i do dziś to robię. obejrzalem tcn spektakl przecicż rylkt,l
raz. ale <1o dzisiaj zachorvuję rv panlięci to widowisko. Pamiętam

zespole. To byl okres, kiedy starsi koledzy nie byli już uk zwią.
zani z teatrem. Pokończyli studia i już nie czuli n.k silnej chęci,
żcby 80 rworzyć. Więc ja zrobilem spckt.akt' wtedy na osient osÓb,
który zostal przyjęry dość życzliwie, a nawet wyróżniony na I
Kontiontacjach IvIlodcgo Tc-atru' Gombrorvicz był wórvc:las, znów
to lnusz-ę powiedzieć, lekturą snobistycznq, chociaż oprócz tego
autentycznie pociigal nus jego absurd.

W pewnvln momencie jednal< zarticsiliśmy to przedstarvienie'
W naszą świadorlość zaczęla się bowicm wdzierać otaczająca
n;rs żeczywistość. Postanowiliśmy, żo nie gramy go więcej. do.
póki nie zrobim1r spcktaklu. który będzie mówil o nas, wyrilzil|
nasz stosunek do świata. Decyzję tę rvyg}osilcm w tbrnrie orę.
dzia skir.rowanego do publicartlści ,,Chatki Zaka.'.

TT F.dy nastąpil okrcs budorvania naszej świadomości.
!A!/ Rozpoznawania podskórnvch nur!ów politycznych. To
V V byl okres Ursusa, Radorni.a. aktvwizacji opozycyjnej

inteligcncji. To nirs pochlonęlo. Czyta|iśmv książki wypełlria-
jące nasze luki z histońi. odkryrvaliśmy literaturę emigrac-vjną
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ko|ejność scklvencji i ciągle uz-naję jego wie|kość. To bylo dla
mnie ogromńe pn.ei:ycie. Mówiąc szczerLe, chyba rlic z niego
nie zrozumialetn, jednak cały czas towarzyszylo nli przeświad-
czcnie. że ttczestniczę w czvmś wielkinr. Zna|az|o we ntnie pcl-
datny lrunt. obudzilo we nrnie tęsknoty twórcze.

Jnk już mówilern, do cego sanrego liceum chodzil Jacek Br.ze.
ziński i tez nalezał do kola reatralnego prowadzonego przez panią
Zwirkowską. W rantach jego zajęć dużo .jeździliśmv do rói.
nych teatrów repertuarowych, dość regularnie chodziliśmy też
do ,|eatru im. ostcrwy' którego dyrektorem b.vl wtc<iy Kazi.
nrierz l]raun, bardzo otwany Dil tego typu spotkunia' Tak więc
lnój związek Z teatrem ma swoje wyraźne źródło.

l,óźniej były studia tilologiczne na UMCS. Tu prz.eżylem
szok. Bylem przekonany, że idę najakieś Śtudia zupclnie poe-
tyckie. A tu zaraz dosralem zimnv prysznic. Na tcj filologii pol-
skiej' któĄ program poza puroma zajęciami sprowadzal się do
cz.ytaĄja wstępów scrii Biblioteki Narodowej i zupclnie nie od-
dzialvrval nit mnic twórc7-o. ]vlialem poczucie' że nic z, rych stu.
diów nie rozum'ietn. N,falo mnie nie wyrzucili od razu na picrw.
szym roku. ]Vlimtl to nlialent pmz-ucic wyższtrści, bo dość wcze-
Śnie doznlłcnr pewnych wtajenlniczeń. Na przvklad lv drugiej
kIasie ogólniuka, jadąc na slynnc Ble.r-v Wa.idy. czytałem Dosto-
jewskiego. Wiadonlo, co ja w rym wicku nroglem z niego z-ro-
zumieć. Robilcm to chybil bardziej ze snobizmu, ale jcdnak
przccT_ytalem.

Dopiertl na cz\Vartym roku trafilern do istniejącego już' Tea.
tru',Provisorium''. zalożoneg<l przez Stcfana Aleksandrorvicza
i Wieśkl Kaczkowskiego. Jacek wstąpił tam pierwszy. a ja zo-
.stalcm ściągnięty przez niego. Slawck Skop tcż byI przcde mną.
A więc z dzisicjszego sk|arlu: Brzeziński. Skop, opryriski, ja
przyszeil|em ostatni. Wsrąpiliśmy jako te mlode silv i zdomj.
nowaliśrny grtrpę. Przez zcspól, jak to w tcatrze studenckim
bywa, przcwijalo się dużo ludzi' {ięccj odchodzilo niz zosta-
wa|o. SzczegóInie dzicwczyny po za|ożcniu rodz,in'

l\ ,[oirn dcbiutem teatra.hrym bylo przedstawicnie na rno-

lVI'J-,.:.I,:;,ł#::;^3i"[:iffi l jJ;'!:lfi i.ill7
tly. N4oźna powiedzieć. ż.e zdoby|em wówczas pewną pozycję w
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- polską i ros-vjską. To byl gorączkowy proces' czas szerokicgo
otwiero!)ia oczl,t. Szalenie ważne dni. lvlinro calej otaczającej
szlrzyzl.ly. radosny okes w naszyrn ź,yciu.

Poezja Milosz-a z tomu Gdzie slońce wsc:ltod;.i i kęrly zapatla
obok opowiudania Marka Hlaski Ósrn.y d; ień tygodnia stirla się
kanwą kolcjnego przedstawicnia. Nasza nied:,icIa hyla spekta.
klcm przełomowym. Raz, że na nowo formclwanie grupy. Z tych.
co grali w Gombrowiczu, zostala tylko polowa. 'fo byli: Sta-
rvek Skop, Jacek Brzcz.iński, Krzysztof [Iańusz. i lvlnjka Czar.
niccka, którn w tej chwili ży.je w Austru|ii. Dwa. z.nriana tcma-
tu. Combrowicz byl takiln spektaklem polonistycznynr... Trzy.
crd razu natratj|iśmy na ciężki mtlr cenzury. Nic puszczono nam
przedstawienia' co w jakiś sposób nas wtedy dowartościowalo,
aczkolwick mialo to również negatywne skutki. Bądźmy sz-cze.
rzy, bylo to skazanie nas na czteroletnie milczenie, bo i Wspo-
mnienie z domu utnarlych z |983 nie dostało zgody cenzrrry. A
przedstalvienia to cały nasz stalr posiadania i kicdy nic lnoźnir
ich wystawiać, to jest potwornc dla zespolu. W strilie z.agrali. 

-



J) sillv je około cztcldzicstu raz.Y, ule nie nltlgIi.śltlY ich prczentrr-

r,virć ollc.jalnie. tyIko nu lak zrvitnyclr 1>okaz-ach zunlkniętvch.
Pod preIckstcrrl spotkuń, warsztatów. Dcl udziu|tr rv l(ldzkint
I;csriwalu rvlatlzc nic clrciu|y dopuścić Teltru ósnrcgo Dltia z.

Pr:ec,t,ttt1 tllu n,'s:ystkichi ,,Pror,isoriun.f, zNus;.t1 nitll;itllą.W|e-
dy orgunizatorzy podjęli dec-vz".ję o roz'wiąz-lniu imprezy.

Wkrótcc potcnr z-robiliśrny Nfc tttltn let.it,ć nu x''1'.7r''t':r,'.:g.r./l-

tl.e, opalte.iuż. na wlusnych tckstach' l tym spektaklent wesz|i-
śnly. rrrórviąc nieskrotnnic. do cz.olórvki teatru p<.lszukująccgo.
Wtirłcz'as też bardzo do.i rz,a| e z-atlc b i u to rva| A nclrzcj lvla th i asz,

ktciry rv p<rprz-edlrint przcdstrwicnitr grlł tylko na bębenku, i

ust:rlił się nustępujący sklad zespolu: Slawek Sktlp, Jacek Brzc-
ziIiski, Krzysztof Hariasz i Andrzcj Mutlriłsz.
J\r:wstalu I)ilsta eslradc.. którą zagraliśrny tylko sicdcnl razY.
pgdyz. stan wojenny ją zlikwidtlwłrl. Sławek i Andrz.e.j sic-
I dz"ieli, a Krzysiek wyemigrclwal do Sl.anów i przcdstuwic-
nie przestalo istnieć. Chociaż praca nad ninr.to był ogromny
rvysilek. RobiliŚmy je lra dużej scenie .,ChatkiZztk,t',, która byla
rvolr-ra dr:piero po godzinie l2. Próby kończyliśnly nad rancln.

Pcl wyjściu kolcgów podjęliśmy stanowczą dccyzję. że trrva.
rny dalej. Zrobiliśmy dwa kcllcjne przcdstawicnia. Najpierw
W,s9lotnnk:nia ł. domu nnarlych. gdzie r,v tekście I lerlinga-Gru-
clzińskiego strrra|iśmy się tldnaleŹć srvoje cnrocjc. nie zrównu-
jąc lv żaden sposób naszej syttlacji z sytuacjq lagrową. c<l byltt-
by z naszej strony wielkinr nadużycicnr. Znowu nie clostaliśnly
zgody cenzury, a|e z tyIn przedstarvieniern historia obcsz.ła się
lagodniej, btl doczekalo lepszyclr czasćlw od l9ti8 roku nrclże-

nry je grać clficjatnie' Poten Dz'iedzictlyo' którc by|o odrea.lo-
wanienr przezyć stanu wojennego. spojrzenienl z dystansu na

rzeczywi sto.ść tego okresu.
w l91]6 roktr rvyjeżdzalny na t'estirval do Ed,vnburga, gdzie

.|csteŚmy bardz'o dobrz-e przyjęci' ivlamy duże tournóe po Wicl-
kicj Brytanii..Irz-vdzieści spektakli. Gramy w Nienrczech. Gra-
my w Szwccji. ale wracamy zubtlżeni cl jedną osobę. Ko|cjny
zukręt i ,,być albo nie być'' zespolu' Podcz,as calej prlcy lv gnl-

1rie towarzyszy nri poczucie kruchości istnierria' Praktycznie
rzecz biorąc, nieobccność jednego z nas Iikwiduje teatl.. ']:o jcst
rakie do.imującc uczucie. Stala możliwtlść tragedii. fym byl<l

odejście Slarvka. Teraz, z perspektywy czasu. crceniam je jako
dowód jego oclwagi, ale rvtedy widz.ia|eln rv katcg<lrii zdrady,
Bylern pelen ciężkich oskażeń' Cboć. jak dziś to rvidzę. to moż-e
rnnic z,abrakło sily. żeby podjąć taką <Jecyzję. Iv,Ioźe powinniśrrty
tam zQstać wszyscv jako teatr. Teruz to trochę inaczej okreŚlanr.

Inucz.ej intcęrctuję tlrmttl rozstanic' Wtcdy bym nie uwicrzyl
rv rnozlirvość powrotu i w trr' ż-e jcszczc kicdyś zc SIirrvkicnl
zrtlbinry rvspólne przcdstawienic. Zdawaltr nti się. ż,e drzwi l.

c'Iuchynr trz-uśnięcienl zamykają się na zarvszc. u po clbu strtl-
nach panujc Świadomość klęski. N|ialcnlr pclcz,ucic. ze nastąpil
krach idei zespolorvości.
T.( 7icdy odkryliŚIny cztowieka, ktÓr}, byl hlisko nas i tld
\^/ darvnu mia| clchotę z lrltlni pr:tctrrvltć' -l.o by| J:rn

Y V Klocz<lwski. Jcgcl wcj.ście do z-cspolu nroglo się trdlryć
dziękiwspólnoci zylu. Na|eżąc do qrorta

pz1'jaciól tcarru. ac.ję inrelektualną. I\,|,o-

gliśnry się odrvo ttrr. pod<lbnyclr k|ttcz.y

kuIturowych' Nic mial wprawtJz'ie dclśrviudczeni:r sceniczncgo.
ale jego unliejętnoŚci rntlu,ycznc rekotnpcns<rwlly tcn fakt. Za-
cząl gr.rć rv zespole.

W ntlrvynl skludz-ie z-robiliśrny og,roct1,. Wystawiliśrny je tyl-
ko kilka czy kiIkanaście razy. bo Andrzcj Mathiasz opuścil gru-
pę. 

.1-ałożył własny teatr. Każ-dy mu prau/o dojrzewuć <]o takich
dccyzj i artystyczn,vch.

7- nieba, prz,e: .ślt'ictt, tI<ł sanyclt pickict zrobiliśnl,v lv (lrvtl(r-

sobowe.i obsadzic: Brzeziński. Kloczorvski. NicdIrrgo potcnt
Janek zrezvgnował z prucy w teatrze. Bardzo przyrviąz.uję się
<lo ludz-i i tc wszystkie odejŚcia traktu.ję juko klęskę osobistq.
Ivloże rozstania są naturalną ko|eją rz.ecz-v. 

.Iak 
się przccież clz,icjc

rv grtrpacb ró)lnegtl typu, ale zawsze odbywa się ttl z,e szkodą
dlajej pracy.

W historii naszego teatnr nlicliŚmy dużo bo|csnyclr nr<rnren-
(ów, kt(lre wplynęły na llasz,e bytorvanic. ule czttrvrla leŹ nad
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narni opatrznośc<. więc z.darzyl się cud powrotu. Sławek zosral
wtcdy rv Szwecji i spotkaliślny się dopier<l po sześciu |atach
milczenia z- obydwu str<ln. Zeby by|o śmieszniej - w Ang|ii.
odszukalern go ulm. SIarvek zastąpi| nieobecnego już Janka.
Znowu n]ożna bylo grać. Poniewaź ten teatr bazuje na doświad-
czeniach osobistych.jest szalenie trudno rvprowadzić do niego
nową osobę, szczególnie w istniejącą już rolę. Tym większa
radość z odz,yskania czlowicka.

Jego pzeżycia udalo się wykorzystać weWspótc<uciu, nas7-vm

ostatnjtn przedstawicniu . o bczdonlności i zagubieniu. Ja mam
świadomość, źe poruszenie pŹez nas tego tematu jesz.czenicze-
go w świccic nie zlnienia. I że wspólczucicm można latwo tnani-
pulować, wywolując je u ludzi' żeby poczuli się sz'lachetniejsi.
Ale to spektak| glęboko adresowany do nas sanrych... Uświada-
miający nam, że lric czlowiekowi nie jest dane raz na zawszc.
Ani jego godność, ani wolntlść. Wlaściwie czlowiek musi je co-
<Jziennie uwiarygadniać. Natura człorvieka jest taka. że ma sklon-
ność do duchowego lenistwa, do kar|enia. I człorviek mttsi się
przeciw temu bronić'
fftatr by zamanifestowania przez jcgo

! twór ca w świecic, odwołania się do
l swoi h' Jeżelijęzyk,,Provisorium'' jest

rozpoznawa|ny, to dzięki tcmu, żc wypracowaly go te, a nie
inne osoby. A ponieważ my się znlieniamy, przybywa nam do-
ślviadczenia i pracujemy w z-lnieniającej się grupie aktorów. jego
poetyka nieco się nrodyfikuje. KaŻdy z członków zespołu ma
prawo wnosić swoje wizje, tylko wylaniająca.się struktura spek-
taklu redukuje proponowany material. Jeże|i potrafimy się je-
szcze zaskakiwać, jesteŚmy dta siebie atrakcyjni, to możemy
ten leatr robić da|ej' Kiedy pojawi się rutyna, trzeba będzic się
rozejść. Dotąd odważam się publicznie pokaz,yrvać swoją pra.
cę, d<lkąd wicrzę, że mamy coś istotnego do prz.ekazania [u-
dziom zc sceny.

Każde ko|ejne przedstawienie wypływrr z potrzeby roz|iczenia
się ze swoimi niepokojami, poszukiwania odpowiedzi na ata.
kujące nas pytania. l dobrz.e jest, jcżeli nasze wlasnc problenly
clkazują się istotnc dla większej grupy ludzi, dla naszych odbior-
ców. To, co robimy, nra przede wszystkim chaIakter aftyslycz-
ny, ale takŹe tworzymy malą wspólnotę. To jest dla nas bardzo
ważne źyciorve doświadczenie. Tego nam nikt nie odbierze'
choćbyśmy przestali tworzyć przcdstawicnia. A na razie robi-
my to' co lubimy. Mimo wysokicj ceny' którą' jak wszyscy czlon.
kowic zespołu. niejednokr<ltnie placilcm. wybralbym tę drogę
jeszcze raz' Niczego nie żatuję. Nawet tych doznań negatyw-
rrych. Jeżeli uparlem się na taki teat( to 7'naczy . zostalcm uwie-
dziony taką tbrrną ż,ycia.
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