
Na fina³!
Szósty sezon Chorzowskiego Teatru Ogrodowego dobiega koñca. Mamy nadziejê, ¿e bawiliœcie 

siê równie dobrze na spektaklach mistrzowskich, jak i na nowych przedstawieniach, które czêsto 
przecie¿ tym mistrzowskim nie ustêpowa³y. Tegoroczn¹ edycjê ChTO zamykamy muzycznie: 
spektaklem warszawskiego Teatru Rampa Monsters. Pieœni morderczyñ oraz koncertem Dejcie pozór! 
górnoœl¹skiego projektu Jola Literska Rudokapela. Kolejne przedstawienia dopiero za rok, ale ju¿ dziœ 
zachêcamy do zapisywania siê do naszego nowopowsta³ego newslettera (szczegó³y na stronie 
www.chto.pl) i do wymiany wra¿eñ pospektaklowych oraz komentowania zdjêæ na facebookowym 
profilu (www.facebook.com/chorzowskiteatrogrodowy).

W przysz³ym roku postaramy siê znów dostarczyæ Wam niezawodn¹ porcjê teatralnych wra¿eñ; 
i œmiechu i wzruszeñ. No i do kalendarza ma³ego ChTO wpiszemy na d³u¿ej Dziecinadê,  zaintereso- 
wanie któr¹ przeros³o w tym roku nasze najœmielsze oczekiwania. Pamiêtajcie zatem o nas i zanotujcie        
w swych  planach na najbli¿sze wakacje: siódmy sezon ChTO!

Naczelny Ogrodnik oraz Redakcja „Sztajgerowego Cajtunga”
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Ja tu tylko œpiewam
rozmowa z Jol¹ Litersk¹
Sztajgerowy Cajtung: Wed³ug jakiego klucza dobierasz repertuar? 
Siêgasz po utwory Jaromira Nohavicy i w³asne kompozycje, raz stawiasz 
na porywaj¹c¹ muzykê, raz na ciekaw¹ historiê. Co jest dla Ciebie w œpie- 
waniu najwa¿niejsze?
Jola Literska: W przypadku tekstów œpiewanych w mowie œl¹skiej staram siê 
korzystaæ ze Ÿróde³, czyli pieœni ludowych, spisanych ju¿ dawno temu. 
Odwa¿y³am siê napisaæ dwa teksty sama, ale to doœæ trudne i chyba ju¿ tego nie 
powtórzê. Jeden z nich musia³ pójœæ do korekty, obiektywnie stwierdzi³am, ¿e 
ktoœ musi interweniowaæ. Zreszt¹, zawsze konsultowa³am siê w sprawie 
tekstów z osobami, które s¹ tu zakorzenione od pokoleñ i interesuj¹ siê tym 
tematem. Nie ograniczam siê do œl¹skoœci w swoim œpiewaniu, jeœli pojawia siê 
tekst w jêzyku polskim i jest mi w jakiœ sposób bliski, chêtnie korzystam. S¹ to 
utwory, które powsta³y wczeœniej i przele¿a³y w szufladzie, teraz do nich 
wróci³am. Takie teksty to po³owa mojego repertuaru. 
Przek³ad piosenki Moje smutne serce Jarka Nohavicy to praca Sylwka Szwedy. 
O polski przek³ad piosenki Ty pytasz mnie poprosi³am Izabelê Mikrut. 
Wczeœniej natknê³am siê na œwi¹teczn¹ pieœñ, któr¹ Sylwek od lat sam 
wykonuje w mowie œl¹skiej, to jest zgrabny przek³ad tradycyjnej irlandzkiej 
kolêdy, któr¹ póŸniej nagra³am. Bo¿e Narodzenie w kapeluszu starego 

cz³owieka mo¿na zobaczyæ i us³yszeæ w internecie. 
W moim przypadku, na koncercie, najwa¿niejsze jest, ¿eby dobrze podaæ treœæ s³ów, muzyka ma temu s³u¿yæ. Teksty ludowe    
i muzyka, któr¹ ze sob¹ nios¹, maj¹ tak¹ zaletê, ¿e mo¿na pofantazjowaæ i pobawiæ siê g³osem, brzmieniami i dŸwiêkami. Robi 
siê kolorowo i ciekawie. Sumuj¹c, mam ochotê na dobry tekst, co nie powinno przeszkadzaæ w zabawie muzyk¹.
Nie ma w œpiewaniu rzeczy najwa¿niejszej, przynajmniej dla mnie. Wszystko jest ze sob¹ powi¹zane. Jeœli nic nie spowoduje 
dekoncentracji przed koncertem lub nagraniem, przekaz siê w pe³ni udaje. ̄ eby z³apaæ kontakt z ludŸmi, trzeba byæ szczerym 
w tym, co siê robi. Publicznoœæ natychmiast wyczuwa ka¿dy fa³sz i ka¿d¹ niepewnoœæ.



Sz. C.: Dzisiaj z jednej strony promuje siê œl¹skoœæ   
i d¹¿y do jej autonomii, a z drugiej próbuje siê j¹ 
zniszczyæ i upokorzyæ. Sk¹d zatem pomys³, by 
skoncentrowaæ swoj¹ twórczoœæ w³aœnie wokó³ 
tego regionu i tej kultury?
J. L.: Najwa¿niejsze, aby nie popaœæ w przesadê. Nie 
dok³adaæ zbêdnej ideologii do prostego przekazu. Jeœli 
jest mi wygodniej zaœpiewaæ w mowie, któr¹ siê 
pos³ugujê od dziecka, to robiê to. Uwa¿am, ¿e piêkne 
ludowe pieœni powinno siê ocaliæ od zapomnienia, to te¿ 
robiê. Kiedy zaczê³am odwiedzaæ Teatr Korez, gdzie 
œpiewa³am na Kabaretowej Scenie Trójki, Sergiusz 
Bro¿ek, Naczelny Ogrodnik ChTO, opowiedzia³ mi        
o mnichu Rudolfie i jego katalogu. Jest w nim zbiór 
opowieœci o magicznych praktykach na wczesnoœred-
niowiecznym Górnym Œl¹sku. Postanowi³am o tym 
zaœpiewaæ i poprosi³am o tekst Piotra Drzewieckiego. 
Piotr pochodzi z Tarnowskich Gór i Œl¹sk jest mu bardzo 
bliski. Jego kilka wierszy spodoba³o mi siê wczeœniej      
i poprosi³am, aby zainteresowa³ siê tematem. Mam 
nadziejê ten w¹tek kontynuowaæ, to s¹ bardzo 
intryguj¹ce historie, zreszt¹ zacytujê tekst Piotra:

Nie odejdziesz

¿ebyœ duszo moja patrzy³
tylko w oczy moje

krople potu po³ykam ³apczywie

œpij, œnij, oczu dotykam

tylko oczy moje widzisz
przed chwil¹ ³zy namiêtne

nie odejdziesz

palcem pe³nym ³ona
ramiona znaczê twoje krzy¿em

lepkimi kroplami mi³oœci
prochem grobowym sypiê wargi

zagryzam nabrzmia³e krwi¹
trzy krople

do mleka, do chleba, do wody
miesi¹czek b³yszczy na niebie

¿ebyœ duszo moja patrzy³
tylko w oczy moje

Nie wiem, czy to jest dobry czas na œl¹skoœæ, czy nie, 
prawdê mówi¹c nie zastanawiam siê nad tym, œpiewam 
w ten sposób od dawna, wiêc jest to dla mnie naturalne. 
Interesuje mnie opowiadanie o ciekawych ludziach, 
którzy tu ¿yli, o ich obyczajach i ciekawych miejscach. 
Polityczne barykady nie le¿¹ w krêgu moich zainte- 
resowañ. Obchodzi mnie muzyka i przekazywanie 
ducha tego piêknego regionu, do którego zje¿d¿aj¹ siê 
ludzie z ca³ej Polski i s¹ czêsto w równym stopniu tym 
miejscem zauroczeni.
Sz. C.: Jak chcecie przekonywaæ do siebie 
odbiorców spoza Œl¹ska? Czy Wasza muzyka jest 
kierowana tak¿e do nich?
J. L.: Nie mam najmniejszych problemów z docieraniem 
poza Górny Œl¹sk, nie mam te¿ zamiaru ograniczaæ siê 
tylko do tego regionu. Nie zauwa¿y³am, ¿eby by³ z tym 
jakiœ problem w innych czêœciach kraju. Wrêcz 
przeciwnie, g³osy z innych regionów Polski na temat 
tego, co robiê, s¹ mi bardziej przychylne, ni¿ niektóre 
sygna³y z mojego regionu. Mam szacunek do ka¿dego 
odbiorcy muzyki, niezale¿nie, czy pochodzi z Mongolii, 
Pary¿a, Moskwy, Warszawy, czy Katowic. Czasem 
s³yszê, ¿e mowa œl¹ska jest zarezerwowana dla bluesa, 
biesiady, od biedy jakiœ wokalista mo¿e jej u¿yæ w muzy- 
ce rockowej. Tak, jakby to mia³o jakieœ znaczenie, dla 
mnie nie ma najmniejszego. U¿ywam œl¹skich s³ów do 
wyra¿ania ró¿nych emocji na co dzieñ, nie bêdê te¿ 
ograniczaæ siê do jakiegokolwiek gatunku muzycznego  
i nie wychodziæ poza jego ramy, bo ktoœ sobie tak 
zakodowa³. Gdybym mia³a podsumowaæ, moja muzyka  
i teksty skierowane s¹ do LUDZI. 

Sz. C.: Jola Literska Rudokapela to projekt 
stosunkowo m³ody, ale ³¹cz¹cy dwa pokolenia 
muzyków, ró¿ne regiony i ró¿ne style muzyczne. Jak 
powsta³ ten zespó³?
J. L.: Ka¿dy z moich muzyków otar³ siê o ró¿ne gatunki 
muzyczne, wiêc muzyka podczas grania staje siê 
kolorowa. Tadeusz Leœniak, który gra na instrumentach 
klawiszowych, gra³ z El¿biet¹ Adamiak, Wa³ami Jagielloñ- 
skimi, aran¿owa³ i nagrywa³ p³yty Renaty Przemyk. 
Wspó³pracowa³ na sta³e z Maryl¹ Rodowicz, Gra¿yn¹ 
£obaszewsk¹, Andrzejem Zauch¹ i wieloma innymi 
popularnymi postaciami na naszym muzycznym rynku. 
Andrzej Rusek, basista, aran¿er, Pierwsze zawodowe 
kroki stawia³ we free-jazzowej kapeli Pick Up Formation    
i równolegle w bluesowym zespole Irka Dudka. Nastêpnie 
wzi¹³ udzia³ w kolejnych projektach Dudka: The Dudis       
i Shakin' Dudi. Uczestniczy³ w setkach sesji i dziesi¹tkach 
nagrañ p³ytowych (np. nominowana do Fryderyka 2012 
p³yta grupy Krzak 4 basy). Biografie tych ciekawych 
muzyków mo¿na znaleŸæ na mojej stronie internetowej 
http://jolaliterska.pl, nie jestem w stanie zmieœciæ ca³ej 
historii ich dokonañ w tym miejscu.
M³odsze pokolenie to ca³a reszta zdolnych ch³opaków: 
Marcin Skaba (skrzypce), Micha³ Nit (gitara), Krzysztof 
Kurek (gitara), Przemys³aw Smaczny (perkusja). W pro- 
jekcie pojawiaj¹ siê jeszcze Janusz Korczyk (akordeon)   
i Darek Budkiewicz (bas). Taki jest obecny sk³ad mojej 
grupy, z któr¹ mam zamiar wytrwaæ jak najd³u¿ej. Tade- 
usz Leœniak doje¿d¿a z Krakowa, Marcin Skaba z War- 
szawy, Piotrkowa, lub innego miejsca w kraju, nie nad¹- 
¿am za nim, to szalony ch³opak, Janusz Korczyk jest        
z Oœwiêcimia, reszta ch³opaków jest bli¿ej, Katowice        
i Chorzów. Trudno to wszystko logistycznie po³apaæ, ale 
najwa¿niejsze, ¿e dobrze siê im razem pracuje, mówiê 
„im”, bo ja tu tylko œpiewam. 
Sz. C.: Dziêkujê za rozmowê.

rozmawia³a Anka Miozga

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
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Zabawa w zabijanie
rozmowa z Robertem Talarczykiem

Sztajgerowy Cajtung: Monsters. Pieœni morderczyñ 
to kolejny Twój spektakl, w którym wykorzystujesz 
twórczoœæ Nicka Cave'a czy Toma Waitsa. Wczeœniej 
by³y chocia¿by Ballady kochanków i morderców       
w Teatrze Korez czy Underground w Teatrze Œl¹skim. 
Sk¹d Twoja fascynacja tymi artystami? Co takiego 
jest w tych utworach, ¿e nadal Ciê inspiruj¹?
Robert Talarczyk: Monsters to trzeci mój spektakl,           
w którym pojawiaj¹ siê piosenki Waitsa i Cave'a, a obok 
nich utwory Boba Geldofa, Tori Amos, Raduzy i napisane 
specjalnie dla tego projektu premierowe piosenki Renaty 
Przemyk. Ten spektakl ró¿ni siê od pozosta³ych warstw¹ 
fabularn¹, czyli dialogami i monologami napisanymi 
przeze mnie, opowiadaj¹cymi o mrocznych postaciach ze 
œwiata zbrodni, prawdziwych i fikcyjnych. Cave i Waits    
w swojej twórczoœci równie¿ opisuj¹ mroczn¹ stronê 
ludzkiej natury, a bohaterami ich pieœni s¹ miêdzy innymi 
zbrodniarze i degeneraci. Dlatego te¿ nie mog³o zabrak- 
n¹æ ich w tym spektaklu. W Monsters pieœni te œpiewaj¹ 
wy³¹cznie kobiety, to dodaje dodatkowego smaczku 
interpretacyjnego. 

Strza³y 
na 

Krupówkach

Co chorwack i  
dramaturg Miro 
Gavran  mo¿e  
wiedzieæ o Zako- 
panem, zapytaj¹ 
Pañstwo. Pewnie 
niewiele, wiêcej 
natomiast wie 
t³umaczka Anna 
Tuszyñska, któ- 
ra w brawurowy 

sposób umieœci³a akcjê Hotelu Babilon w tym kultowym 
kurorcie. Widownia, bêd¹ca œwiadkami podczas 
procesu s¹dowego, dziêki ca³ej plejadzie barwnych 
postaci poznaæ mo¿e tragiczno-romantyczne zda- 
rzenia, które pewnego piêknego zimowego wieczoru 
rozegra³y siê w hotelowej restauracji. Ca³a historia 
mog³aby wydawaæ siê niczym szczególnym: ot, 
miejscowy d¿olero uwodzi nieœmia³¹ s³owack¹ turystkê. 
Gdy ta, niesiona na skrzyd³ach mi³oœci, nastêpnej zimy 
wraca, odkrywa, ¿e w jego ramionach jest ju¿ inna. 
Zdesperowana siêga wiêc po rewolwer i wprowadza 
zamêt nie tylko w ¿ycie swego niedosz³ego mê¿a, ale     
i piêciu innych hotelowych goœci, którzy nastêpnie 
zmuszeni s¹ do opowiedzenia przed s¹dem swojej 
historii. A jest to towarzystwo nadzwyczaj szalone          
i miêdzynarodowe. I w³aœnie za jego spraw¹ Hotel 
Babilon nie jest tylko b³ah¹ opowiastk¹ o wakacyjnych 
mi³oœciach. 
Ca³a atrakcyjnoœæ tego spektaklu oparta zosta³a na 
nalecia³oœciach jêzykowych: francuskich, niemieckich, 
ukraiñskich, nawet poznañskich! Najciekawsze w tym 
wszystkim jest jednak to, ¿e spektakl ten to sprytnie 
wyre¿yserowany monodram, w którym Aldona Janko- 
wska bawi siê ró¿nymi akcentami i bardzo p³ynnie 
przechodzi miêdzy charakterami, zachowaniami, 
sposobami mówienia. W ka¿dym z pojawiaj¹cych siê 
jêzyków czuje siê wspaniale (no, mo¿e tylko niemiecki 
nie jest jej „Muttersprache”, ale za to brawurowo ogra³a 
te niedoskona³oœci, choæ nie wiem, czy to nie by³o 
desperackim i przesadzonym krokiem). Rafa³ Rutkow- 
ski jako pierwszy zauroczy³ mnie w podobnej kome- 
diowej monoformie, pomyœla³am sobie: on, a potem 
d³ugo nic. Myli³am siê, dopisaæ muszê tak¿e nazwisko 
Aldony Jankowskiej. 

Duet z teatru Montownia podczas spektaklu Kamienie    
w kieszeniach udowodni³, ¿e na scenie nie jest potrzebna 
rozbudowana, ba! jakakolwiek scenografia. W przypadku 
Hotelu… realizatorzy pokusili siê o œredniej jakoœci 
videoart i zabawy z teatrem cieni, które uznaæ mo¿na za 
zbêdne. Aktorka sama by³a w stanie swoj¹ ¿ywio³o- 
woœci¹, kunsztem aktorskim wype³niæ ca³¹ scenê i niepo- 
trzebne by³y jej do tego kiczowate obrazki. Niekonsek- 
wentna jest te¿ ingerencja w spektakl g³osu z offu, 
sêdziny, która raz nawi¹zuje dialog z postaci¹, innym 
razem znika. Warto mo¿e wybraæ jedn¹ z mo¿liwoœci: 
albo sêdzina jest, albo posz³a na kawê.
Doœæ jednak tych narzekañ, bowiem publicznoœæ bawi³a 
siê œwietnie, a to przecie¿ jest g³ównym celem teatralnych 
spotkañ w pi¹tkowe wieczory. Dramat ten wystawiany jest 
tak¿e jako spektakl na wieloosobow¹ obsadê, nie wiem 
czy wówczas jest równie interesuj¹cy i zabawny, jego si³¹ 
jest w³aœnie jednoosobowe aktorstwo, które z tak¹ 
p³ynnoœci¹ pozwala aktorce tasowaæ postaciami. Artystka 
w jednym z wywiadów zdradza, jak w bardzo krótkim 
czasie uda³o jej siê opanowaæ a¿ siedem jêzyków: 
„Najpierw trzeba wiêc zbudowaæ sk³adankê dŸwiêków, 
które bêd¹ siê wi¹za³y z danym jêzykiem i równoczeœnie 
bêd¹ jêzykiem ukraiñsko-polskim, s³owacko-polskim, 
[…]. To jest dla aktora bardzo wdziêczna i wiele radoœci 
daj¹ca zabawa. Nieraz uœmia³am siê do ³ez, przygoto- 
wuj¹c siê do tej roli”. A humor ten z pewnoœci¹ udzieli³ siê 
chorzowskiej publicznoœci.

Magda Depta³a



CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi

Dziœ na scenie fina³...:

31 sierpnia

pi¹tek 
godz. 20:00

Teatr Rampa 
(Warszawa)

Monsters 
Pieœni morderczyñ
(na podstawie utworów Renaty Przemyk, 
Nicka Cave'a, Boba Geldofa i Toma Waitsa)

produkcja muzyczna: Przemys³aw Sokó³
na scenie: 
Dominika £akomska, 
Ewa Lorska, Ma³gorzata Duda-Kozera 

Scenariusz i re¿yseria: Robert Talarczyk

Dorota Osiñska, 

godz. 22:00 

Jola Literska Rudokapela

Dejcie pozór!
na scenie: Jola Literska: œpiew
Marcin Skaba: skrzypce
Tadeusz Leœniak: akordeon 
I instrumenty klawiszowe
Krzysztof Kurek: gitary
Micha³ Nit: gitary
Przemys³aw Smaczny: perkusja
I instrumenty perkusyjne
Andrzej Rusek: bas, loopy i sample, 
kierownictwo muzyczne

koncert fina³owy

Sz. C.: Sk¹d pomys³, by obok twórczoœci tak 
legendarnych ikon œwiatowej kultury umieœciæ 
utwory jednej z najwybitniejszych osobowoœci 
polskiej sceny muzycznej, Renaty Przemyk?
R. T.: Renata Przemyk jest kimœ wyj¹tkowym w moim 
¿yciu artystycznym. Jej piosenki towarzyszy³y mi od 
wielu lat. Tym bardziej by³em zaszczycony jej 
zainteresowaniem tym spektaklem i faktem, ¿e zgodzi³a 
siê napisaæ kilka pieœni, których bohaterkami s¹ 
morderczynie prezentowane w Monsters. Podkreœlam, 
to utwory premierowe, mo¿na je us³yszeæ tylko w tym 
spektaklu. Nie mogê nie wspomnieæ w tym miejscu        
o fantastycznych aran¿acjach Przemys³awa Soko³a, 
który stworzy³ prawdziwe pere³ki muzyczne i fenome- 
nalnych wykonaniach Ma³gorzaty Dudy, Doroty 
Osiñskiej, Ewy Lorskiej i Dominiki £akomskiej.
Sz. C.: Dlaczego zdecydowa³eœ siê na realizacjê 
tego spektaklu w³aœnie w Warszawie?
R. T.: Bo tak¹ otrzyma³em propozycjê od szefa sceny 
kameralnej w Teatrze Rampa, Witolda Mazurkiewicza. 
Znamy siê od lat i ta propozycja by³a dla mnie sporym 
wyzwaniem. Szczególnie ¿e Witold Mazurkiewicz jest 
wspó³twórc¹ ho³ubionego przeze mnie Teatru Provi- 
sorium.
Sz. C.: W zapowiedzi do sztuki czytamy miêdzy 
innymi, ¿e jest to spektakl, który spróbuje odpo- 
wiedzieæ na pytanie, dlaczego tak delikatne i wra¿li- 
we istoty, jakimi s¹ kobiety, mog¹ staæ siê przera- 
¿aj¹cymi potworami, gotowymi zabijaæ z zimn¹ 
krwi¹. Ile wiêc, wed³ug Twoich bohaterek, warte jest 
dzisiaj ludzkie ¿ycie i œwiat, który nas otacza?
R. T.: Myœlê, ¿e o to trzeba zapytaæ bohaterki mojego 
spektaklu. Ja staram siê tylko przez chwilê wejœæ w ich 
skórê i spróbowaæ zrozumieæ. Dlaczego? Drugie dno 
spektaklu to próba zdefiniowania œwiata, który nas 
otacza i fascynacji zbrodni¹. A trzecie to postmoder- 
nistyczna, popkulturowa zabawa w „zabijanie na 
scenie”. Jestem ciekaw, który z tropów interpreta- 
cyjnych bêdzie dla widzów najbardziej atrakcyjny.
Sz. C.: Bielsko-Bia³a, Katowice, Chorzów, War- 
szawa… jak udaje Ci siê po³¹czyæ te wszystkie 
obowi¹zki? Wystarcza jeszcze czasu na odpoczy- 
nek i ¿ycie prywatne? 
R. T.: Nie jest to ³atwe, ale uprawiam taki zawód, gdzie 
ci¹g³oœæ propozycji jest miar¹ tak zwanego sukcesu.     
A ¿e przychodz¹ z ró¿nych miejsc i, dziêki Bogu, jest ich 
coraz wiêcej, to nie wolno na nie narzekaæ, bo to profe- 
sja o du¿ym stopniu ryzyka. Jestem domatorem i ci¹g³e 
wyjazdy i liczne obowi¹zki mocno mnie frustruj¹. Ale, 
niestety, nie mo¿na równoczeœnie mieæ ciastko i je 
zjeœæ…
Sz. C.: A co Robert Talarczyk, dyrektor, re¿yser         
i aktor, planuje w najbli¿szej przysz³oœci?
R. T.: Wolê rozmawiaæ o planach zrealizowanych. 
Czasy s¹ ciê¿kie dla kultury i wiele planów dyrek- 
torskich, re¿yserskich i aktorskich z ró¿nych powodów 
nie zosta³o spe³nionych, wiêc wolê o nich nie mówiæ. 
Wci¹¿ pracujê nad kolejnymi projektami i, jeœli ujrz¹ 
œwiat³o dziennie, a wierzê, ¿e tak bêdzie, z ca³¹ pewno- 
œci¹ o nich us³yszycie. A na razie zapraszam na 
Monsters do Chorzowa, a we wrzeœniu do Bielska-Bia³ej 
na mój ostatni spektakl, czyli na Amadeusa.
Sz. C.: Serdecznie dziêkujê za rozmowê. 

rozmawia³a Anka Miozga
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