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Drogi Człowieku!

Od pamiętnych wydarzeń minęło już wiele, wiele lat. Ja sam już dawno nie żyję, a 
jednak ciągle wspominam tamte wydarzenia. Ależ się działo!

Mogłem nie dopuścić do całej tej historii. Wystarczyło, żebym okazał lojal-
ność Białej Królowej i wysłał do niej dzieci. Byłoby łatwiej i wygodniej. Mój dom 
wciąż stanowiłby schronienie w czas mroźnej, niekończącej się zimy. Byłem prze-
rażony, bo przecież nie można przeciwstawić się woli Królowej. Ale jednak - nie 
mogłem postąpić inaczej. 

Dlatego teraz, z perspektywy setek lat, chciałbym powiedzieć Tobie, Mały Czło-
wieku, i Tobie, Duży Człowieku: nie bój się. Nie bój się sprzeciwiać złu, nie bój się 
walczyć o dobro. Nie bój się walczyć o sprawiedliwość, nie bój się chronić słab-
szych. Nie bój się marzyć. Nie bój się wchodzić do szafy – i wychodzić z niej. Nie 
bój się żyć.

A zresztą. Jeszcze nikt w historii niebania się nie przestał się bać, bo ktoś mu po-
wiedział „nie bój się”. Więc: bójcie się, ile chcecie, ale niech ten strach was nie 
paraliżuje. Działajcie. Nawet, gdy jest to niewygodne. 

I chodźcie do teatru, wiadomo.

Kłaniam się do samej ziemi (a nie mam daleko),
Faun Tumnus

List przetłumaczył z języka Faunów Szymon Jachimek
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Pewnie większość naszych widzów zna Opowieści z Narnii – czy to za sprawą 
książki, czy filmu – ale opowiedzmy krótko, o czym jest ten spektakl.

Opowieści z Narnii w bydgoskim Teatrze Kameralnym w mojej reżyserii to histo-
ria o przemianie, rozwoju, dojrzewaniu, o poszukiwaniu tożsamości, budowaniu 
swojego „ja”. Tak, ta historia pewnie większości widzów jest znana – czy to z wersji 
książkowej, czy z adaptacji filmowej – natomiast teatr posługuje się specyficznym 
językiem, językiem metafory, dwuznaczności, niedopowiedzenia. Ten język este-
tycznie i intelektualnie próbowaliśmy eksplorować w tym przedstawieniu.

Rodzeństwo przenosi się do Narnii za sprawą magicznej starej szafy. A jaka 
magia wydarza się na scenie, żeby widzowie razem z aktorami trafili do świata 
pełnego fantastycznych istot i prawdziwych bohaterów?

Już samo spotkanie widza z tą literaturą w teatrze jest przedsięwzięciem magicz-
nym. Przenosimy czwórkę głównych bohaterów Opowieści z Narnii w głąb teatru, 
w głąb szafy. Proponujemy spotkanie z Czarownicą, Tumnusem i innymi posta-
ciami, które C.S. Lewis zapisał w swojej powieści – czy właściwie wielotomowej 
narracji magicznej – twarzą w twarz. Próbujemy widzowi przybliżyć tę literaturę,  
chcemy, żeby się w niej przejrzał, żeby mógł w niej odnaleźć jakieś części siebie, 
swoich spraw, swojej tożsamości.

Opowieści z Narnii to powieść kultowa, jedna z najważniejszych powieści fan-
tastycznych dla dzieci. Czy zmierzenie się z takim tytułem było trudne, wiązało 
się z jakąś presją, wyzwaniem?

Zazwyczaj przy adaptacji literatury powieściowej jest jakiś problem polegający na 
tym, jak przełożyć obrazy zawarte w literaturze, które każdy czytelnik wyobraża 

Wywiad z reżyserem
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sobie inaczej, na jakieś realia wspólne, uniwersalne, dzielone z innymi. Zdecydo-
wałem się na budowanie takiej narracji, która zmusza widza do uczestnictwa w – 
powiedzmy – obrzędowym przebywaniu w teatrze, aczkolwiek oczywiście wszyst-
kie podstawowe wątki są w przedstawieniu uwzględnione i w tym sensie nie mam 
poczucia trudności, z którymi trzeba było czy trzeba by było walczyć. Bardziej jest 
to kwestia tego, czy widzowie zechcą w tę specyficzną, teatralną podróż wybrać się 
razem z nami. Mam nadzieję, że tak.

Podzielam tę nadzieję i wierzę w to głęboko. Ostatnie pytanie: widzimy, że ro-
dzeństwo w trakcie przygody uczy się nowych rzeczy, zmienia sposób patrzenia 
na rzeczywistość, podejmuje ryzyko. Czego od bohaterów mogą się nauczyć 
nasi widzowie – i ci duzi, i ci mali?

To jest opowieść skrojona na trochę inną rzeczywistość, aczkolwiek historia zato-
czyła koło – w oryginale mamy silny wątek wojenny, jako taki czas odseparowa-
ny, utracony. My też jesteśmy w specyficznym czasie. Jednak podstawowy wątek, 
jaki próbowaliśmy opowiedzieć, to proces indywiduacyjny (rozwojowy, duchowy, 
mentalny), proces polegający na spotkaniu z odmiennymi rzeczywistościami i po-
stawami, w stosunku do których trzeba się jakoś zachować, odnaleźć się w ich 
kontekście. Nie stawiamy recept, nie dajemy odpowiedzi, a raczej próbujemy po-
kazać spektrum możliwości i wyborów. Rolą widza jest zmierzyć się z nimi i odpo-
wiedzieć sobie samemu, które z tych postaw akceptuje, z którymi się zgadza, które 
byłyby również jego postawami i wyborami. To nie zależy od wieku. Każdy, na 
różnych etapach swojego życia, powinien mieć możliwość zweryfikowania tego, 
kim jest, dokąd zmierza, jakie funkcje, postawy i role społeczne chce realizować. 
W tym sensie mam poczucie, że jest to spektakl zdecydowanie familijny.

W takim razie zapraszamy całe rodziny. Zapraszamy w kameralnym, familij-
nym gronie. Niech rozpocznie się opowieść.

Rozmawiała Anna Mochalska.
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C.S. Lewis, a właściwie Clive Staples Lewis – brytyjski pisarz, filozof, filolog, czło-
nek literackiej grupy Inklingów. Urodził się w 1898 roku w Belfaście. Jako mały 
chłopiec kazał na siebie mówić Jacksie (na pamiątkę ukochanego psa, który zginął 
pod kołami samochodu); w gronie przyjaciół i rodziny był tak nazywany już za-
wsze. Swój najsłynniejszy cykl, składający się z siedmiu książek, napisał w latach 
1949-1954. Mowa oczywiście o Opowieściach z Narnii, które uznawane są za kla-
sykę literatury dziecięcej i które do dziś zostały przetłumaczone na czterdzieści 
jeden języków, sprzedając się w ponad stu dwudziestu milionach egzemplarzy. 
Całkiem imponująca liczba, prawda?

Napisane przez Lewisa powieści fantasy całymi garściami czerpią z mitologii 
greckiej i rzymskiej, tradycyjnych baśni irlandzkich i brytyjskich oraz motywiki 
chrześcijańskiej. Dużo jest też w nich doświadczeń i przeżyć autora. Prezentowana 
na scenie bydgoskiego Teatru Kameralnego część Lew, czarownica i stara szafa od-
zwierciedla dzieciństwo i młodość pisarza, który jako siedmiolatek przeprowadził 
się wraz z rodziną do dużego domu na przedmieściach. Długie korytarze, puste 
pokoje i atmosfera tajemnicy pobudzały dziecięcą wyobraźnię. Jacksie i jego brat 
wymyślali fantastyczne światy, podróżowali do magicznych miejsc, przeżywali 
przygody w nieznanych jeszcze krainach. 

Tak jak Kaspian, późniejszy książę Narnii, tak i Lewis stracił w dzieciństwie matkę. 
Uczył się w szkołach z internatem, podobnie jak rodzeństwo Pevansiech. W trak-
cie drugiej wojny światowej, w związku z bombardowaniem Londynu, wiele dzieci 
zostało ewakuowanych z miasta. W ten sposób w domu Clive’a znalazła się m.in. 
dziewczynka o imieniu Łucja, a tak przecież nazywa się jedna z bohaterek cyklu. 
Przykładów jest więcej, ale poszukiwanie takich ciekawostek to całkiem niezła za-
bawa, więc zachęcamy widzów do bliższego poznania Lewisa, historii jego życia, 
niezwykłej przyjaźni z J.R.R. Tolkienem już po spektaklu we własnym zakresie. 
Ahoj, przygodo!

Lewis i Narnia
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Rodzeństwo Pevensiech – Łucja, Piotr, Zuzanna i Edmund. Dzieci, które trafiły 
do Narnii przez drzwi starej szafy. Zapowiedziani przez przepowiednię wyzwo-
liciele, zasiadający na tronach zamku Ker-Paravel. Każdy z nich jest inny, ale 
działają razem we wspólnym celu – wyzwoleniu magicznej krainy spod rządów 
okrutnej czarownicy.

Uniwersum Narnii
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Jadis – czyli Biała Czarownica, zła królowa bezprawnie zasiadająca na tronie. 
Dla władzy nie cofnie się przed niczym. Jest pół-dżinem, pół-olbrzymem. Zde-
terminowana, zdecydowana osiągać cele bez względu na koszty. Najgorsze jest 
to, że pogrążyła Narnię w wiecznej zimie, a nigdy nie było tam Bożego Naro-
dzenia. Co za zołza!
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Tumnus – faun, który doskonale gra na flecie i ma dar opowiadania bajek. Pomoc-
ny, gościnny, lojalny, odważny. To pierwsza postać, jaką Łucja spotkała w świecie 
ukrytym za drzwiami starej szafy. Ma dziwny ogon, różki na głowie i wielki para-
sol, który chroni go przed śniegiem. I dobrze gotuje (chociaż grzanki z sardynkami 
brzmią mało apetycznie).
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Aslan – potężny lew, prawowity władca Narnii. Samo słowo aslan pochodzi z ję-
zyka tureckiego i oznacza w nim właśnie lwa. Aslan jest odważny, opiekuńczy, 
zawsze gotowy walczyć po stronie dobra i poświęcić się dla innych. To prawdziwy 
przyjaciel rodzeństwa. A do tego ma bujną, złotą grzywę. Świetny gość!
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Informacja i rezerwacja miejsc:
Rezerwacja e-mailowa: bow1@teatrkameralny.com
Rezerwacja telefoniczna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10:00-14:00
pod numerem telefonu: 887 467 102

Kasa teatru czynna:
wt. 10.00 - 12.00
śr. 14.00 - 18.00
cz. 10.00 - 12.00
pt. 10.00 - 12.00
oraz godzinę przed rozpoczęciem każdego przedstawienia

Bilety na wydarzenia dostępne są także na stronie www teatru: www.teatrkameralny.com 
i w serwisie: www.bilety24.pl

Redakcja tekstu: Anna Mochalska
Opracowanie graficzne programu: Radosław Drygas
Zdjęcia: Piotr Nykowski

www.teatrkameralny.com /teatrkameralnybdg /teatrkameralnybdg @teatr_kameralny_bydgoszcz
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