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Spektakl został zrealizowany specjalnie na XXVI Międzynarodowy
Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

fot. Maciej Zakrzewski

fot. Katarzyna Chmura

Sztuki o Polsce
i Polakach się nie
dezaktualizują
rozmowa w Wojciechem Malajkatem

- Jak doszło do tej realizacji i skąd wybór „Rodziny”?
Odbyło się to dosyć banalnie – dyrektor Ewa Pilawska zaproponowała mi
wyreżyserowanie przedstawienia, które kończyłoby dwudziestą szóstą edycję
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. To połechtało moją ambicję i dumę. I zacząłem się rozglądać za tytułem. Po konsultacji
z Panią Dyrektor i Wojtkiem Stefaniakiem – scenografem, z którym od lat
współpracuję – sięgnęliśmy do „Rodziny” Słonimskiego. Okazało się, że jest
to sztuka na wskroś aktualna – pomimo iż powstała ponad osiemdziesiąt lat
temu. Dłużej się nie wahaliśmy nad wyborem.
- No właśnie, w listopadzie 2020 roku obchodziliśmy 125. rocznicę
urodzin Antoniego Słonimskiego. „Rodzinę” napisał on niemal
dziewięćdziesiąt lat temu, to na czym polega jej aktualność i po co
dziś sięgać po ten tekst?
Zdaje się, że nawet starsze sztuki są aktualne. Wydaje mi się, że „Moralność
Pani Dulskiej” jest starsza i też nie straciła nic na swej aktualności. Dramaty
– czy to komedie, czy tragedie – które mówią o Polsce i Polakach, nie dezaktualizują się. „Moralność Pani Dulskiej” Zapolskiej jest jakby napisana wczoraj. „Rodzina” Słonimskiego też jakby napisana wczoraj. „Bal w operze” czy
„Kwiaty polskie” Tuwima – znowu jakby napisane wczoraj… Ja już nie mówię
o romantykach, którzy również się w to wpisują – Słowacki, Mickiewicz… Nie
mówiąc o Norwidzie – to już w ogóle jest współczesny poeta. Aktualność
polega na tym, że nasze przywary narodowe się nie starzeją, a my jako naród
nie wyciągamy nauki z naszych błędów. Nie wyciągamy nawet nauki z błędów,
które się na nas mszczą. I wcale nie musimy czytać Norwida, żeby je zrozumieć. Niezależnie od tego, czy czytamy czy nie, nadal nie jesteśmy tolerancyjni,
nadal jesteśmy fałszywie dumni, niepokorni, nadal szukamy wrogów tam,
gdzie ich nie ma. Zaczynam nawet wątpić w poczucie humoru Polaków, które
przez jakiś czas było nawet nienajgorsze.
- Sam Słonimski wielokrotnie w swoich tekstach opowiadał się za
ideą Polski wielokulturowej i tolerancyjnej, opartej na zasadach

wolności i równości, jednak pisząc „Rodzinę” w 1933 roku tworzył
satyryczną wizję Polski rozpiętej między dwoma totalitaryzmami.
O czym opowiada „Rodzina” w 2020 roku?
O tym, że te totalitaryzmy są wewnątrz, a nie na zewnątrz. One zadomowiły
się w nas. Jesteśmy – jak mówi dziedzic Lekcicki – „przedmurzem obrotowym”,
zmieniającym front w zależności od koniunktury. Czasami jesteśmy bardziej
potrzebni Zachodowi, czasami Wschodowi. To jedna strona medalu. Z drugiej
strony – walkę toczymy także w swoich rodzinach, gdzie nie możemy się dogadać i nie wiem, czy kiedykolwiek się dogadamy…
- Obecnie modne jest uwspółcześnianie tekstów, „ubieranie ich”
we współczesny kostium i wydobywanie z nich na plan pierwszy określonych tematów, tworzenie z nich manifestów. Czy Pan
w swojej inscenizacji zmierza w podobnym kierunku? Czego widzowie mogą się spodziewać przychodząc na ten spektakl?
„Rodzina” Słonimskiego jest sama w sobie pewnego rodzaju manifestem,
pewnego rodzaju apelem o to, żeby zachować tę odrobinę dystansu, aby móc
normalnie żyć. W spektaklu aktorzy rzeczywiście nie są ubrani współcześnie,
ale nie są też ubrani w taki kostium, który by ich od nas oddalał, dawał nam
prawo, by pomyśleć – siedząc wygodnie w fotelu – „to mnie nie dotyczy, bo to
są ludzie zupełnie innej epoki”. Mówią i działają szalenie współcześnie.
- Komedia jest zwierciadłem, w którym mamy się przejrzeć i śmiejąc się z bohaterów, dostrzec nasze własne przywary. Kim są
bohaterowie Słonimskiego i jakie nasze cechy narodowe w nich
odkryjemy?
Mnie osobiście najbliżej do dziedzica Lekcickiego, czyli do człowieka, „który
ma poczucie humoru Anglika, myśl Francuza, w miłości wyznaje tradycje
hiszpańskie i włoski temperament, a w sprawach finansowych chciałby być
Żydem”. Natomiast wszyscy inni są tak naprawdę po to, aby dziedzic mógł
skomentować ich postawy. Na przykład to, że potrzebujemy koniecznie – i to
najlepiej czarno na białym – ustalić swoje pochodzenie. Lekcicki kpi z potrzeby
układania państwa i ludzi w nim żyjących w klasy – tak komentuje zachowanie pewnego bolszewika, komunisty i marksisty, który odwiedza jego dom.
Kpi z drobnomieszczaństwa i z moralności rodem z przywołanej już przeze
mnie „Moralności Pani Dulskiej”. Mam wrażenie, że dom dziedzica zaroił się
w zasadzie po to, aby on mógł odnieść się do postaw i charakterów każdego
ze swoich gości. A odwiedzają go przedstawiciele rozmaitych klas i zawodów,
również wysocy urzędnicy państwowi, którym w głowach tylko kariery i pilnowanie stołków. Dostaje się w tym przedstawieniu ludziom nietolerancyjnym,
ludziom ortodoksyjnym, ludziom, którzy nie dostrzegają szarości – widzą tylko
czarne i białe, co jest niezwykle groźne.

- To dość ważkie tematy, a zdecydował się Pan na realizację komedii. Czy zatem uważa Pan, że tylko obśmianie pewnych tematów pozwala im w pełni wybrzmieć? Czy konwencja komediowa
pozwala powiedzieć więcej?
Ja wyznaję filozofię, że to artyści za każdym razem – czy to grają komedię,
czy tragedię – powinni dyktować warunki. Krótko mówiąc, aby nie schlebiać
zbiorowemu gustowi publiczności, bo to się po prostu nie uda. Jeśli więc pyta
mnie Pani, czy można sobie na coś pozwalać bardziej lub mniej, to – jak mówi
Gombrowicz – „ja sobie nie pozwalam”. Ja pracuję w pewnej dyscyplinie,
a potem namawiam do tego również aktorów, żeby – mówiąc kolokwialnie
– nie dokręcali śruby, ani w komedii, ani w tragedii. Żeby gromki śmiech, czy
wręcz „rechot” publiczności – co się czasem zdarza – nie powodował u kolegów chęci podkręcania pewnych sytuacji.
- A czy komedia jest Panu jakoś szczególnie bliskim gatunkiem?
Czy rozpoczynając pracę nad spektaklem ma dla Pana znaczenie,
że będzie Pan robił komedię?
Ja w ogóle lubię pracować w teatrze. Nie chciałabym, aby zabrzmiało to jak
chwalenie się, ale ponieważ mam na swoim koncie zarówno inscenizację
i adaptację „Czarodziejskiej góry” Manna, jak i typowe komedie, to powiem
otwarcie, że ja bardzo lubię bawić się konwencjami i gatunkami, inaczej bym
się nudził… i nudził Państwa. Jeśli robię komedię, to chcę, aby ludzie mieli
powód do śmiechu i do zabawy. Gdybym się nad tym nie zastanawiał, to być
może zacząłbym robić z komedii tragedię i na odwrót. Co nie jest słuszne,
więc w tym sensie jest to dla mnie ważne. To nie znaczy jednak, że na siłę
staram się wywoływać za pomocą tanich chwytów salwy rubasznego śmiechu.
Ale, kiedy robię komedię, to chciałbym, aby ludzie się co najmniej uśmiechali.
- Wracając jeszcze na chwilę do bohaterów sztuki. Nasze przedstawienie powstaje w dość szczególnym czasie. Czego na temat
kondycji naszej polskiej wspólnoty dowiedział się Pan podczas
pracy nad tym spektakle?

Gdybyśmy nabrali tylko odrobinę dystansu do siebie samych i do siebie
nawzajem, do polityki, do emocji. To nie jest trudne i nie jest niemożliwe.
Na pewno bardzo prędko te przepaście, które są między nami, byśmy zasypali,
a rany, które sobie zadajemy, by się zabliźniły. Jednak, aby to się udało,
wszyscy musieliby podjąć wysiłek. Trzeba załapać trochę oddechu, szukać
kompromisów. Czasem trzeba zrobić krok wstecz, a nas na to nie stać,
bo nie mamy dystansu do tego co robimy i mówimy.
- Ten dystans do siebie i świata zdaje się wyrażać w ostatniej
scenie dziedzic Lekcicki, kiedy mówi o „pięknym złudzeniu złotej
wolności”, której nadmiar powoduje duszność tak samo u nas, jak
i wszędzie.
On tam też proponuje lekarstwo. Mówi o tym, aby zrobić z Polski sanatorium,
w którym będzie można odpocząć od wszelkich dyktatur. To cudowne gdybyśmy byli pierwszym miejscem na świecie, gdzie nie ma zewnętrznych i wewnętrznych dyktatur, totalitaryzmu i gdzie można by przyjechać i powiedzieć:
„O, tutaj to mógłbym żyć”.
- A czy to nie nazbyt naiwne?
Oczywiście to jest naiwne, bo już są takie miejsca na świecie, więc nie bylibyśmy pierwsi „na pudle”. Ale bądźmy chociaż na dziesiątym miejscu. To już też
byłoby coś.
- Czy to jest przesłanie, z którym powinniśmy wyjść z „Rodziny”?
Tak, zróbmy wszystko, abyśmy mieli dziesiąte miejsce wśród stabilnych
społeczeństw, w których każdy znajdzie dla siebie miejsce – bez względu na
to, jakiego koloru jest jego światopogląd, jakie ma poglądy polityczne, kolor
skóry czy orientację seksualną. To byłoby fantastyczne.
Rozmawiała Anna Maria Dolińska

Tak, „Rodzina” powstawała w określonych okolicznościach i czasie. Wydarzyło
się bardzo wiele i w moim życiu, i w Polsce, i na świecie, więc to niemożliwe,
aby robić jakiekolwiek przedstawień, nie korzystając z tego doświadczenia.
- Ale czy te okoliczności udowadniają Pana zdaniem, że Polacy to
jedna rodzina? I co to w ogóle mogłoby oznaczać? Czy jesteśmy
wspólnotą, czy raczej jak w powiedzeniu – z rodziną najlepiej
wychodzi się na zdjęciu?
Mnie się zdaje, że moglibyśmy być wspólnotą i jest na to pewne lekarstwo,
ale jest ono paradoksalnie tak proste, że być może niedostrzegalne.
fot. Katarzyna Chmura

Joanna Kuciel-Frydryszak

Słonimski.
Heretyk na ambonie
(fragment)

Pierwsza komedia Słonimskiego, „Murzyn warszawski”, zyskuje sławę jeszcze
przed premierą w Teatrze Małym 28 listopada 1928 roku. Wiadomo, że
szykuje się „coś mocnego”. Wszystkie bilety od razu wyprzedano. Mówiono, że
dojdzie do protestów i manifestacji. „Murzyna…” napisał Słonimski za namową
wybitnego reżysera Arnolda Szyfmana, ówczesnego dyrektora Teatru Małego,
który uważał, że ze swoim poczuciem humoru Słonimski do teatru jest idealny.
„Żeby się odczepić, powiedziałem: Dobrze, jeżeli mi pan da dziesięć tysięcy
złotych. Była to suma na owe czasy horrendalna. Szyfman odpowiedział
spokojnie: «Proszę. Niech pan przyjdzie jutro do kasy»”1. Słonimski pojechał
wtedy do Zakopanego i tam napisał Murzyna warszawskiego. Jak tłumaczył,
była to satyra na snobizm, choć nie przez wszystkich została odczytana zgodnie
z intencją autora.
Sztuka w reżyserii Karola Borowskiego od razu okazała się kontrowersyjna,
a wielu uznało ją po prostu za antysemicką. Głównym jej bohaterem jest
księgarz Konrad Hertmański (tak naprawdę Hertman). Jego prototypem był
słynny warszawski księgarz Jakub Mortkowicz z Mazowieckiej, u którego
Słonimski miał pierwszą wystawę malarską. Hertmański to snob z aspiracjami do
bycia stuprocentowym Polakiem, autor utworu pod tytułem „O rymach męskich
w «Bogurodzicy»”. Udziela się w kręgach polskiej elity, a jego marzeniem
jest wydanie córki za urzędnika polskiego MSZ-u. (…) Akcja toczy się wokół
informacji o tym, że Hertmański odziedziczył spadek po swoim bracie z Ameryki,
który zbił fortunę na handlu żywym towarem. Teraz ma dylemat, bo nie może
przecież przyjąć tych brudnych pieniędzy. Ale nie może ich też nie przyjąć.” (…)
Komedia zdobywa rozgłos i odnosi sukces. (…) Po premierze długo nie milkną
dyskusje: o co właściwie Słonimskiemu chodzi? Czy jest przeciwny asymilacji
Żydów? Ortodoksyjni Żydzi z Wilna polecają obejrzeć komedię Słonimskiego,
ponieważ ich zdaniem pokazuje ona opłakane skutki asymilacji.
Na pewno nie taka była idea autora, mimo że wykorzystał literacko temat
nachalnej asymilacji. Tylko niektórzy z krytyków dostrzegli prawdziwe intencje
Słonimskiego: „Murzyn” to bezlitosna satyra na snobizm w ogóle, a snobizm
żydowski w szczególe” – pisze recenzent „Republiki”2. (…) O dziwo, obok
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zarzutów o antysemityzm pojawiały się też takie, że autor ośmiesza Polskę.
W Lublinie spektaklowi towarzyszyła awantura. Pod teatrem grupa dzieci
rozdawała ulotki wydane nakładem „Echa Parafialnego”, zawierające obelgi
wobec Słonimskiego i nawołujące do bojkotu tej „żydowskiej sztuki”. (…)
Murzyn warszawski nie stał się wielkim wydarzeniem artystycznym, ale odniósł
duży sukces kasowy. Szczególnie druga inscenizacja warszawska (grana też
w Wilnie i w mniejszych miastach podczas redutowego objazdu) – ze Stefanem
Jaraczem w roli głównej – była żywo dyskutowana.”
Po sukcesie „Murzyna warszawskiego” Słonimski doskonale odnajduje się
w roli komediopisarza, więc po raz kolejny postanawia napisać dla teatru.
Na początku lat trzydziestych tworzy dwie bardzo udane komedie: „Lekarz
bezdomny” i „Rodzina”, tym razem o wiele bardziej zaangażowane politycznie,
bliskie jego publicystyce. W obu porusza tematy, które w owym czasie najbardziej
go zajmują: wpływ faszyzmu i komunizmu oraz zagrożenia, jakie niosą. „Lekarz
bezdomny” nie odniósł wprawdzie natychmiastowego sukcesu, ale sztuka
okazała się głosem proroczym. Po kilku latach, gdy narasta zagrożenie
faszyzmem, komedia zyskuje uznanie – Słonimski ukazuje w niej bowiem rodzinę
rozdartą przez dwóch braci fanatyków. Stefan jest narodowcem, miłośnikiem
praworządności i porządku. Jerzy to marksista, przekonany, że zniszczenie
burżuazji jest konieczne; zajmuje go walka klas, nie toleruje pacyfizmu
i socjalizmu. Ich ojciec, profesor Werner, uosabia w tym sporze głos rozsądku –
obdarzony poglądami autora, jest liberałem, co w opinii synów oznacza, że nie
ma charakteru.” „Mimo to próbuje obnażyć głupotę i śmieszność swoich dzieci.
Stefanowi, który uważa się za „prawdziwego Polaka”, zadaje kłopotliwe pytanie,
skąd czerpie to poczucie, skoro z pochodzenia jest pół Niemcem, pół Węgrem.
To jedno z zagadnień, które Słonimski z przyjemnością wyśmiewa w swojej
felietonistyce: czystość rasowa i „właściwe pochodzenie”, które tropią u innych
narodowcy (…) [Pozwala sobie nawet na postawienie diagnozy, którą wkłada
w usta profesora Wernera, że:
„Wszystkich ludzi wychowuje się dziś podobnie. Uczy się ich nienawiści – tłumaczy
profesor. – Szkoła uczy nienawidzić, każdy podręcznik historii uczy nienawiści
do sąsiednich narodów. Polityka uczy nienawiści i pogardy dla ludzi o innych
przekonaniach. Gazeta uczy nienawiści, podsyca ją i kieruje w odpowiednim
kierunku w zależności od ostatnich depesz”.3
Sam Słonimski tę komedię uzna za – obok „Rodziny” – swoją najbardziej udaną
sztukę. „Podobieństwo charakterów hitlerowca i stalinowca, które to odkrycie
zrobiłem już w 1928 roku, było moim «truwajem», zanim stało się «truizmem»” –
napisze po latach z satysfakcją.4 Komedia grana była w 1930 roku w teatrach
Warszawy, a w 1932 i 1933 roku także we Lwowie, Wilnie i Krakowie.”
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Najlepszą sztuką Słonimskiego okazała się jednak „Rodzina”, napisana w 1933
roku i wystawiana z powodzeniem w wielu polskich teatrach, między innymi
w teatrze Nowa Komedia w Warszawie [prapremiera sztuki: 19 grudnia 1933],
we Lwowie i Na Pohulance w Wilnie, ale także w Czechosłowacji. Akcję umieścił
Słonimski w polskim dworze, gdzie spotykają się przedstawiciele rozmaitych
środowisk. Właścicielem dworu jest arystokrata Tomasz Lekcicki, ojciec wielu
dzieci z nieprawego łoża, kobieciarz i zwariowany wynalazca budzący sympatię.
Jego siostra Lucysia jest autorką jednego wiersza, którego od lat nie może
skończyć, ponieważ nie potrafi znaleźć rymu do „gniazdka”. A w jego majątku
zjawiają się: hitlerowiec Hans, bolszewik oraz małżeństwo, właściciele pralni
chemicznej z Warszawy. (…) Słonimski znowu naigrywa się z dwóch ideologii
szerzących się wtedy w Europie, stawiając znak równości między faszyzmem
a komunizmem. „Klasa i rasa w jednym stały domu” – konkluduje Lekcicki.
Pointa okazuje się dosyć gorzka. Jest rok 1933. Nawróconemu hitlerowcowi
Polska jawi się nagle jako najszczęśliwsze miejsce na ziemi. Słonimski nie
pozostawia złudzeń. – Pomieszkaj tu – mówi hrabia Hansowi – a zobaczysz, że
jest tak samo duszno jak wszędzie, jak na całym świecie.
„Rodzina” jest najbardziej udaną pod względem artystycznym komedią
Słonimskiego. Spośród wszystkich swoich sztuk tę właśnie cenił najbardziej.
„Wystawiana w 1934 roku, gdy starzy piłsudczycy sprzedawali się młodym
faszystom, nabrała osobliwej aktualności, gdy w 1968 roku starzy komuniści
łączyli się z faszyzującym antysemityzmem”5 – zauważył po szaleństwie Marca
1968 roku. Prawo do ekranizacji sztuki kupił od Słonimskiego za trzy tysiące
dolarów amerykański aktor Paul Muni, ale ostatecznie sztuka nie została
sfilmowana. Komedie Słonimskiego nigdy nie zostały opublikowane w formie
książkowej. Była taka próba w latach pięćdziesiątych, Słonimski podpisał
już nawet umowę z Czytelnikiem, ale ze względu na antyradziecką wymowę
sztuk wydawnictwo wycofało się z kontraktu. „Rodzinę” można przeczytać
w przedwojennych „Wiadomościach Literackich”, „Murzyna warszawskiego”
w „Skamandrze” z 1935 roku, a „Lekarza bezdomnego” w miesięczniku
„Dialog” z 1981 roku.

5

Antoni Słonimski, Wspomnienia, Ossolineum, akc. 15490, s. 35.

Zwalczać można tylko ludzi, którzy coś reprezentują, a tych jest w Polsce, niestety, tak
niewielu, że należy ich otaczać troskliwą opieką.
Antoni Słonimski

Cechą Słonimskiego jako pisarza jest pasja, z jaką walczy przeciw temu, co uważa za
głupie i nikczemne. Już̇ sama głupota wyprowadza go z równowagi.
Tadeusz Boy-Żeleński
Słonimski…. o sobie
Nieprzerwana obecność autora na scenie rozgrywających się wydarzeń nie oznacza,
że występował on w jednej tylko roli. Jest więc kolejno anarchistą, syndykalistą
i piłsudczykiem. Z obozu Piłsudskiego po sprawie Brześcia przechodzi do opozycji,
po wojnie znajduje się na emigracji, zrywa z emigracją, wraca do kraju, aby to
z kolei wejść w liczne kontrowersje. Jest pacyfistą i rani przeciwnika w pojedynku
na pistolety. Wyrzucony z gimnazjum głosi wielkość nauki. Prawnuk uczonego jest
samoukiem. Widzimy go na scenie kabaretu „Ptak Niebieski” i na Komisji Praw
Człowieka w Narodach Zjednoczonych. Pisze przemówienie dla Sikorskiego i monologi
dla Dymszy. Zwiedza wszystkie części świata z wyjątkiem Australii i jest pisarzem
najczęściej związanym z Warszawą. Karany dwukrotnie za przestępstwa prasowe zostaje
szefem sekcji UNESCO oraz Prezesem Związku Literatów, po czym szybko traci oba
te stanowiska. Otrzymuje Złoty Laur Akademii Literatury, który na skutek reasumpcji
wniosku zostaje mu po dwu dniach odebrany. Przykry i złośliwy w polemikach
literackich, jest w życiu człowiekiem pogodnym. Jako uparty optymista ulega licznym
złudzeniom.

Wojciech Malajkat (ur. 1964)
aktor teatralny i filmowy, reżyser, pedagog i rektor
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie. Absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
Leona Shillera w Łodzi, którą ukończył w roku
1986. Na scenie teatralnej zadebiutował jeszcze
w czasie studiów w roku 1983 rolą Błazna
w przedstawieniu „Król Lear” w reżyserii Jana
i Haliny Machulskich w warszawskim Teatrze
Ochoty. Po ukończeniu szkoły przez 15 lat
(1986-2001) związany był z Teatrem Studio im.
Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie,
a w latach 1997-2008 z Teatrem Narodowym
w Warszawie. W latach 2009–2017 dyrektor
artystyczny Teatru Syrena w Warszawie,
równocześnie w latach 2009–2014 dyrektor
naczelny tej sceny. W swoim dorobku aktorskim
ma niezliczone role teatralne m.in. w spektaklach
Guido de Moor, Adama Hanuszkiewicza, Jerzego
Grzegorzewskiego, Krzysztofa Warlikowskiego,

Zbigniewa Zamachowskiego, Antoniego Libery,
Anny Polony i Józefa Opalskiego czy Izabelli
Cywińskiej. Jest reżyserem m.in. spektakli: „Klub
hipochondryków” (2003) i „Klub hipochondryków
2” (2006) Meggie W. Wrightt w Teatrze Syren,
„Chłopiec z gwiazd” Oscara Wilde’a w Teatrze
Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
(2007), „Wędrowiec” Conora McPhersona
w Teatrze Narodowym (2007), „Trójka do potęgi”
Grzegorza Miecugowa w Teatrze Syrena (2012),
„Prawda” Floriana Zellera w Teatrze Zagłębia
w Sosnowcu (2013). Szerokiej publiczności
znany z ról w spektaklach Teatru Telewizji oraz
licznych produkcji filmowych i telewizyjnych
m.in.: „Ogniem i Mieczem”, „Listy do M.”,
„Szatan z siódmej klasy” czy „Obywatel” a także
stworzeniu kultowych już postaci dubbingowych
m.in: w kolejnych częściach „Epoki lodowcowej”
i „Shreka”, „Tytusie, Romku i A’Tomku wśród
złodziei marzeń” czy „Kocie w butach”.

Wojciech Stefaniak (ur. 1966)
ukończył z wyróżnieniem Wydział Wzornictwa
Przemysłowego warszawskiej ASP. Laureat
konkursu im. Zdzisława Czermańskiego na
najlepszy dyplom uczelni. Jako stypendysta
Ministerstwa Kultury i Sztuki spędził kilka
miesięcy w Argentynie, gdzie zainteresował się
scenografią teatralną, której pozostał wierny do
dziś. Debiutował w 1997 roku i od tego czasu
stworzył ponad trzysta scenografii do sztuk
teatralnych, oper i musicali, a także do wielu
koncertów i aranżacji wystawienniczych. Pracuje
w teatrach w całej Polsce: w rodzinnym Kaliszu,
Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Rzeszowie, Toruniu,
Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Białymstoku,
Zielonej Górze, Płocku, Gorzowie, Sosnowcu,
Wrocławiu, Bielsku Białej, Elblągu, Radomiu,

Szczecinie, Krakowie, a także na Litwie, Łotwie
w Czechach i Niemczech. Na stałe współpracuje
z warszawskimi teatrami Komedia i Kwadrat
oraz kilkoma scenami prywatnymi. Pracował
i pracuje z najwybitniejszymi polskimi reżyserami
teatralnymi i filmowymi. Realizuje również
projekty z dziedziny architektury wnętrz, sztuki
sakralnej i grafiki użytkowej. Dwukrotnie
otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
oraz wyróżnienie za scenografię spektaklu „Cukier
w normie” S. Shuty’ego w Teatrze Łaźnia Nowa
w Krakowie na XI Ogólnopolskim Konkursie
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.
Laureat łódzkiej „Złotej maski” w 2011 roku.

Teatr Powszechny w Łodzi i twórcy spektaklu dziękują Państwu
Jarmili i Piotrowi Beclom za udostępnienie dworku w Borku pod
Kaliszem na zdjęcia plenerowe do spektaklu.
W spektaklu wykorzystano utwory muzyczne:
„Uwertura”, kompozycja: Gioachino Rossini,
wykonanie Andre Rieu i Johann Strauss Orchestra
„Cwał Walkirii”, kompozycja: Richard Wagner
„Marusza”, muzyka: tradycyjna,
wykonanie: Chór Uralskich Kozaków (feat. Uzory)
„Krasnaja Armija vseh siljnej”, muzyka: Samuil Pokrass, teksty: Pavel Gorinštejn,
wykonanie: Chór Aleksandrowa
„Nokturn nr. 1, g - moll, op. 37”, kompozycja: Fryderyk Chopin,
Wykonani: Brigitte Engerer
„Nokturn nr. 2, E - dur, op. 62”, kopozycja: Fryderyk Chopin
wykonanie: Brigitte Engerer
W programie spektaklu wykorzystano fragment książki
Joanny Kuciel-Frydryszak „Słonimski. Heretyk na ambonie”,
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012

