
Mi´dzy m´˝czyznà a kobietà...

- Sztuka, którà zaprezentowaliÊcie Paƒstwo dziÊ
w Ciechocinku, jest bardzo aktualna, z czego to wy-
nika?
      - Ca∏a zas∏uga tego le˝y po stronie Marka R´bacza.
Od lat pisuje najrozmaitsze  sztuki, które majà charakter
komediowy, a teraz napisa∏ tekst chyba z myÊlà o Pani
Merle i o mnie. Jest to zabawny dyskurs i my w∏aÊnie
nim staramy si´ trafiç do publicznoÊci. Raz nam si´
udaje, innym razem nie. A te aktualia, które Pan zau-
wa˝y∏, to ju˝ samo ˝ycie je podsuwa. Zresztà one sà
subtelnie podawane i subtelnie napisane, tam nie ma
nic napastliwego ani obraêliwego. Natomiast budzà
Êmiech, zawierajà to, czym ˝yjemy na co dzieƒ. Wi´c
si´ nie dziwi´, ˝e publicznoÊç reaguje ˝ywio∏owo, bo
my wszyscy mamy dosyç polityki i wykluwania si´ de-
mokracji...
      - A jak podoba∏a si´ Panu dzisiejsza publicznoÊç?
      - To miejsce jest bardzo specyficzne. Ja t´ sal´ przy-
pominam sobie z dzieciƒstwa. Chyba specjalnie nie
zmieni∏a si´ od tamtego czasu. Gdy by∏em ma∏ym ch∏o-
pcem, to mama mnie przywozi∏a do kurortu Ciecho-
cinek i pokazywa∏a po drugiej stronie ulicy spacerujà-
cà Panià Mieczys∏aw´ åwikliƒskà. Wi´c dla mnie Cie-
chocinek jest bardzo wa˝ny. Pierwszà sztuk´, którà
zobaczy∏em i po której nie mog∏em spaç dwie noce,
wystawiano w muszli koncertowej. To jest przepi´kne
miejsce na wieczorny teatr i marzy∏bym, ˝eby zagraç
w tym miejscu np. z zespo∏em Teatru P∏ockiego. A
wracajàc do teatru, to jest to miejsce szczególne, bo
ja tu pozna∏em swojego przysz∏ego profesora. To
znaczy mamusia pokaza∏a mi palcem - to jest pan Lu-
dwik Sempoliƒski, syneczku - powiedzia∏a. Zresztà nie
tylko jego, tu wyst´powa∏y przecie˝ najwi´ksze gwiaz-
dy. By∏em wtedy dzieckiem i mama pokazywa∏a mi,

kim sà Ci ludzie przewijajàcy si´ przez scen´. DziÊ
pierwszy raz w ˝yciu wystàpi∏em tutaj i dla mnie ten
wieczór ma pewien dodatkowy smaczek, bo ja to
miejsce doskonale pami´tam.
      - Pierwszy wyst´p w Ciechocinku, ale bywa∏ Pan
tu nie raz...
      - Ja bywa∏em w Ciechocinku jako dziecko, potem
przez lata przywozi∏em tylko swojà mam´ na kuracj´.
Choç w zasadzie wkraczam ju˝ taki wiek, kiedy powi-
nienem d∏u˝ej pobyç w jakichÊ solach i troch´ pota-
plaç si´ w b∏otku (Êmieje si´). Wi´c pewnie i do tego
dojdzie, bo miejsce jest bardzo urokliwe i z przyjem-
noÊcià tu dzisiaj przyjecha∏em.
      - Dzisiejszy pobyt nie jest zbyt d∏ugi, ale czy pami´-
tajàc Ciechocinek z dzieciƒstwa zauwa˝a Pan jakieÊ
zmiany?
      - Zmieni∏ si´ kraj. Ja to wiem dok∏adnie, poniewa˝
przechodz´ ju˝ „smug´ cienia” i mam takie obrazy w
pami´ci, jak to kiedyÊ wyglàda∏o. Nie zawsze on wy-
glàda∏ radoÊnie, ale ostatnio oszpecony zosta∏ strasz-
nie architektonicznie. Teraz jakby ockn´liÊmy si´, ˝eby
ratowaç zabytki, których nie brakuje w naszym kraju.
MyÊl´, ˝e Ciechocinek rozwinà∏ si´ na dobre i nie chc´
penetrowaç go dziÊ, bo zaraz b´d´ wyje˝d˝a∏. Ale obym
nie odniós∏ takiego wra˝enia, jak odnios∏em w Zako-
panem, które zniszczono. Powsta∏ szereg luksusowych
domów, które stojà w odleg∏oÊci dwóch metrów od
siebie i wszystkie opowieÊci o Witkiewiczowskiej archi-
tekturze to mo˝na sobie tylko w ksià˝kach wyczytaç.
Mam nadziej´, ̋ e w Ciechocinku nie sta∏o si´ podobnie,
ja pami´tam te pi´kne drewniane domki, s∏ynne wille,
t´˝nie i pi´knà roÊlinnoÊç starannie piel´gnowanà i
bardzo kolorowà. Zawsze mia∏em w pami´ci obraz
takiej ˝ywej przyrody i Êwie˝ego powietrza. Nie wiem,
czy dzisiaj uda mi si´ jeszcze go choç troch´ zaczerpnàç,
ale ˝yczy∏bym, ˝eby z takimi wspomnieniami jak moje,
wyje˝d˝ali wszyscy z Ciechocinka.
      - Na koniec wróçmy na chwil´ do sztuki, czy zga-
dza si´ Pan z poglàdami zaprezentowanymi na scenie
- „panie na lewo, panowie na prawo”?
      - Byç mo˝e si´ powtórz´, ˝e przeszed∏em „smug´
cienia” i czterdziestoletni sta˝ z ma∏˝onkà, wi´c ja jak
najbardziej jestem zwolennikiem tego has∏a, ale w do-
mu w ˝yciu do tego si´ nie przyznam.
      - Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.

Rozmawia∏ Jakub Giza

O tym, co mo˝e si´ wydarzyç, gdy pewnego m´˝czyzn´ spotka pewna kobieta, opowiedzieli 26
wrzeÊnia w Teatrze Letnim Marek Perepeczko i Zofia Merle w sztuce „P∏eç przeciwna” Marka R´bacza.
Drugi spektakl VIII Ogólnopolskich Spotkaƒ Teatralnych up∏ynà∏ pod znakiem dobrego humoru. Choç
aktorów by∏o tylko dwoje, atrakcji nie brakowa∏o, a jak ˝artowa∏ Marek Perepeczko - nas dwoje w zu-
pe∏noÊci wystarczy, ˝eby zape∏niç scen´ teatru. W∏aÊnie o teatr i wspomnienia z Ciechocinka zapytaliÊ-
my „ Janosika”.
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