
 

 

„Lekcja tańca w Zakładzie Weselno-Pogrzebowym Pana Bamby”, czeska 

komedia wg Bohumila Hrabala i Jarosława Haška, reż. Łukasz Czuj 

Ten świat jest piękny do obłędu.  

Nie, żeby taki był, ale ja go takim widzę. 

– Pepin (stryj Hrabala) 

Bazą scenariusza są utwory literackie autorstwa dwóch znakomitych czeskich pisarzy Bohumila Hrabala 

i Jarosława Haška. Historia rozgrywająca się w Zakładzie Weselno-Pogrzebowym Pana Bamby 

zbudowana jest z motywów zaczerpniętych z twórczości Bohumila Hrabala, głównie z opowiadania 

„Bambini di Praga”, w którym pisarz demaskuje sposoby działania agentów ubezpieczeniowych.               

A także z „Czułego barbarzyńcy” i „Święta przebiśniegu”. 

Tekst uzupełniony został watkami z paradokumentalnej „Historii Partii Umiarkowanego Postępu         
(w Granicach Prawa)” autorstwa Jarosława Haška. Opowieści o happeningu, który Hašek, razem               
z kolegami, urządził na początku XX wieku, powołując do życia partię i startując w wyborach na mera 
Pragi.   
 
Obu pisarzy łączy podobna wrażliwość, sposób widzenia i opisywania świata, wszak Jarosław Hašek był 
ideowym, duchowym ojcem Bohumila Hrabala, który wielokrotnie przyznawał, że inspiruje się jego 
punktem widzenia. Estetyka najbliższa ich twórczości wywodziła się z tradycji surrealizmu i czarnej 
groteski. 
 
 
Sympatyczny, acz nieco chciwy Pan Bamba (Joanna Gonschorek), w pewnym mieście, gdzie czas się zatrzymał 

– prowadzi Zakład Weselno-Pogrzebowy „Nowe Życie”. Ten smakosz uroków życia, za drobną opłatą 

wynajmuje swój przybytek na organizację najróżniejszych uroczystości. Sam oprócz imprez weselnych i styp 

pogrzebowych, prowadzi lekcje tańca, jednak to sojusz z politykami z Partii Umiarkowanego Postępu                     

(w granicach prawa) – wydaje się być najlepszym pomysłem na przyszłość.  

 
 

Organizuje w swoim zakładzie, pełen niespodzianek wieczór agitacyjny, podczas którego kandydat partii na 

posła – Jan Bucefał (Paweł Palcat), zaprezentuje swój program wyborczy. Sytuacja jednak wymyka się spod 

kontroli, a ambitny plan, natrafia na nieoczekiwane przeciwności. Stali bywalcy Zakładu, jak również przybyli 

na spotkanie partyjne goście, zostaną wciągnięci w intrygę, także miłosną, która zakończy się w nieoczekiwaną 

puentą. Komediowy klimat dopełniają rozbudowane wokalnie songi, w których aktorzy wraz z muzykami, 

tworzą wspólną orkiestrę weselno-pogrzebową. 

 



 

Barwny korowód, pojawiających się w spektaklu, postaci jest także rodem z literatury Hrabala.                          

To zwykli ludzie, tzw. pabitiele, opowiadający niesłychane historie. Ich losy zaprezentowane są                  

w estetyce czarnej groteski. Znana od czasów starożytnych, często przywoływana w Romantyzmie, 

stylistyka pozwala na łączenie w jednym utworze elementów komizmu i tragizmu, piękna i brzydoty 

jest więc doskonałym narzędziem do opowiedzenia historii rozgrywającej się w Zakładzie Weselno-

Pogrzebowym. Groteskowy humor wyzwala kojącą siłę śmiechu, a liryczne songi autorstwa 

krakowskiego literata Michała Chludzińskiego nakazują nam zastanowienie się nad postępowaniem 

bohaterów, którzy celebrując życie, ulegając zabawie mają w świadomości nieuchronny koniec swej 

ziemskiej przygody. Świadomość śmierci oswajana poprzez zderzenie z doczesnymi rozkoszami, 

zabawami nacechowana jest elementami karnawlizacji - metody odwołującej się do ludowej tradycji 

śmiechu, karnawałowej zabawy i podważania panujących reguł.  

 

Jaroslav Hašek (1883-1923) – czeski satyryk, redaktor, pisarz, handlowiec i żołnierz, na deskach polskiego teatru 

wystawiany od 1930 roku, najczęściej obecny w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia, jego „Przygody dobrego 

wojaka Szwejka” doczekały się łącznie ponad siedemdziesięciu realizacji. W swojej twórczości nawiązywał do 

najlepszych tradycji europejskiej prozy – powieści François Rabelais'go i Denisa Diderota. 

Bohumił Hrabal (1914-1997) – czeski autor powieści i opowiadań, prawnik, domokrążca, pracownik kolei, 

przekorny obserwator życia codziennego i historii. Zręczne wykorzystywanie wątków autobiograficznych                     

i przechwytywanie języka potocznego oraz plebejskiej gwary zapewniło mu pozycję jednego z najciekawszych         

i najbardziej znaczących pisarzy XX wieku. Jego najbardziej znane powieści to m.in. „Pociągi pod specjalnym 

nadzorem”, „Obsługiwałem angielskiego króla”, czy „Bambini di Praga”. 

 

Koprodukcja Teatru Miejskiego w  Gliwicach i  Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy 
spektakl muzyczny dla Widzów w wieku powyżej 16 roku życia 
 
daty premier: 16 września 2017 (Legnica)/ 13 października 2017 (Gliwice) 
czas trwania: około 105 min./ bez przerwy 
scenariusz na podstawie utworów Bohumila Hrabala, Jarosława Haška 
reżyseria: Łukasz Czuj 
scenariusz: Łukasz Czuj, Marcin Miętus 
teksty songów: Michał Chludziński 
muzyka: Łukasz Matuszyk 
choreografia: Jakub Lewandowski 
scenografia i kostiumy: Michał Urban 
muzycy: Łukasz Matuszyk (akordeon, piano), Robert Kamalski (klarnet, saksofon), Piotr Hałaj/ Piotr 
Kosiński (tuba) 
akompaniator: Andrzej Janiga 
inspicjent: Jolanta Naczyńska (Legnica), Marek Migdał (Gliwice) 
produkcja: Patrycja Wróbel 
obsada: Joanna Gonschorek (Pan Bamba), Łukasz Kucharzewski (Przewodniczący Zdenek Krogulczyk), 
Albert Pyśk (Gustaw Roger Opoczeński), Paweł Palcat (Jan Bucefał), Mateusz Krzyk (Dozorca Wiktor 
Bloudek), Maciej Piasny (Walter Piwońka, chemik), Michał Wolny (Gaston Koszulka, fryzjer), Zuza 
Motorniuk/ Alina Czyżewska (Olga Piwońka, bufetowa), Katarzyna Dworak (Panna Nadia Grudówna), 
Małgorzata Pauka (Urszula Piękniejska) 


