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Tęsknota za życiem 
bez konsekwencji 
rozmawia Wiesław Kowalski

Można powiedzieć, że „Najmrodzki” to najgłośniej-
szy bohater teatralny minionego sezonu artystycz-
nego. Spodziewałeś się takiego sukcesu? 
Odnoszę wrażenie, że spektakl zaczyna żyć wła-
sną legendą, podobnie jak bohater naszego spek-
taklu. Faktem jest, że dostaliśmy osiem nagród 
w konkursie i było to dla nas wszystkich wielkim  
i bardzo pozytywnym zaskoczeniem, niemniej jednak 
nie dostałem nagrody za scenariusz, a już w kilku 

źródłach czytałem, że ta akurat nagroda trafiła też  
w nasze ręce. Nawiązuję tutaj do samego Najmrodz-
kiego, bo od początku mojej pracy w Gliwicach, gdzie 
się nie ruszyłem i wspominałem jego nazwisko, mo-
głem odnieść wrażenie, że wszyscy go znają. Czy to 
w taksówce czy w sklepie – od razu słyszałem gotowe 
opowieści. Często okazywało się, że z faktami nie mają 
za wiele wspólnego i wzajemnie się wykluczają. Każ-
dy dorzucał swoją cegiełkę do mitu Najmrodzkiego,  

Michał Siegoczyński.
 

Aktor, reżyser teatralny 
(debiut w 2004 r. spekta-
klem „Jak zjadłem psa” 

w Teatrze im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy). 

Pracował m.in. w Teatrze 
im. Wojciecha Bogusław-
skiego w Kaliszu, Teatrze 

IMKA w Warszawie, 
w Teatrze Lubuskim 

w Zielonej Górze, w Teatrze 
Powszechnym w Warszawie, 
Teatrze Nowym w Poznaniu, 
Bałtyckim Teatrze Drama-

tycznym w Koszalinie, 
Teatrze Powszechnym w Ło-
dzi oraz Teatrze Powszech-
nym w Radomiu, w Teatrze 

WARSawy czy w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach.
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tworząc jego kolejne wersje. Był to dla mnie swoisty 
fenomen, że człowiek, który kradł polonezy i rabował 
peweksy, grając przy tym na nosie Milicji Obywatel-
skiej, który nie żyje od 24 lat, jest wciąż tak obecny  
i pamiętany. 

Twój spektakl w dużej mierze czerpie z tradycji  
i konwencji kina gangsterskiego, które przekładasz 
na grunt Śląska, nietrudno w nim odnaleźć filmowe 
fascynacje, które można było zobaczyć już w Twoich 
wcześniejszych realizacjach, jak choćby w „Holly-
wood” w Teatrze WARSawy. Te inspiracje, nie wiem 
czy bardziej Cohenami czy Lynchem, a może Jar-
muschem, są ważnym elementem Twoich insceniza-
cji. Jak się one rodzą i jak przekładasz je na pracę 
nad spektaklem, najpierw w warstwie scenariuszo-
wej, a potem inscenizacyjnej?
Sztuka filmowa i kino były zawsze moja pasją. Kiedy 
byłem dzieckiem, w telewizji puszczano w piątki ta-
kie bloki tematyczne, np. filmy Bergmana, Herzoga, 
ale były też filmy z klucza – np. Zbigniew Cybulski. To 
był okres, w którym oglądałem filmy, można powie-
dzieć, bez przerwy. Chyba dzisiaj nie potrafiłbym już 
tak chłonąć ich w takich ilościach. Na pewnym etapie 
pracy toczy się taki nieustanny dialog ze wszystkim.  
Z każdą dziedziną sztuki, ale też nie tylko z nią. To jest 
taki wzmożony czas, kiedy każdą rzecz jestem w sta-
nie przypisać i przełożyć na projekt, nad którym pra-
cuję. Kino zajmuje tutaj szczególne miejsce, ale też 
malarstwo, literatura, a czasem fragmenty rozmów 
zasłyszane w tramwaju. Nazwałbym ten stan takim 
polowaniem na tematy, wątki i inspiracje. W wypad-
ku Najmrodzkiego i potencjału tego bohatera, jego 
historii, kino gangsterskie było pierwszym wyborem 
– także na poziomie konstruowania narracji i samego 
scenariusza. Często używam w swoim teatrze kame-
ry, jednego z narzędzi tworzących sceniczny świat,  
i mam wrażenie, że jej obecność wzmaga skoja-
rzenie z filmem. W moim odczuciu podkreśla ona 
jednak teatralność, pozwala na wejście w pewien  
stopień intymności w grze aktorskiej, który jest dla 
mnie bardzo ważny.

Co w postaci Zdzisława Najmrodzkiego, nazywa-
nego królem złodziei i mistrzem ucieczek, a także  
w jego zorganizowanej działalności przestępczej  
interesowało Cię najbardziej? 
Sam temat został zaproponowany przez Łukasza 
Czuja, dyrektora artystycznego. Z tego, co wiem, te-
mat czekał już od dawna, a Łukaszowi przybliżył go 
dyrektor naczelny Grzegorz Krawczyk. Szukano reży-

sera, któremu zaproponowano by ten temat. Łukasz 
widział kilka moich realizacji i na jednym ze spotkań, 
na którym rozmawialiśmy długo o innym pomyśle na 
spektakl w Gliwicach, zrobił taką wrzutkę z Najmrodz-
kiego, pytając, co o tym myślę. Wydawało mi się wte-
dy, że pierwszy raz słyszę to nazwisko, jednak potem 
okazało się, że dawno temu oglądałem opis jego naj-
słynniejszej ucieczki w programie „997”. Kiedy zaczą-
łem zgłębiać temat, natrafiłem na artykuł z czasów 
PRL, mówiący, że podkop wykopali górnicy i że był 
szeroki oraz z oświetleniem. Według faktów podkop 
wykopała matka ze wspólnikiem i był on bardzo wą-
ski. Legenda żyjąca swoim życiem zaciekawiła mnie 
najbardziej. Potrzeba baśni, konfabulacji. Tęsknota 
za życiem bez konsekwencji – przynajmniej do czasu. 
Sam jej uległem, tworząc scenicznego Najmrodzkie-
go. Szukałem momentów refleksji, złamania tej po-
staci, jakiegoś zwątpienia, przemiany. Kiedy później 
spotkałem się z jego przyjacielem, powiedział mi, że 
Najmrodzki nigdy niczego nie żałował i przyświecała 
mu dewiza „dolce vita”. Zarówno jeśli chodzi o dzia-
łalność przestępczą, jak i legendę uwodziciela. Byłem 
zaskoczony. Wykorzystałem tę wiedzę w ostatnim 
monologu Najmrodzkiego.
Reakcja widowni na premierze była tak mocna i spon-
taniczna, że przeszła mi przez głowę myśl, jakbym do 
tego momentu sam nie wiedział, o kim piszę czy robię 
ten spektakl. Dopiero to zdarzenie uświadomiło mi, że 
byłem jednak „wypożyczony”, a ten główny punkt do-
konuje się podczas spotkania widowni z Najmrodzkim.

Ci, którzy oglądali spektakl, podkreślają jego nie 
tylko ironiczny charakter i fantastyczne wykorzy-
stanie zastosowanej konwencji, ale również to, jak 
mocnym jest nośnikiem tego, co śmieszne, wzru-
szające czy nostalgiczne. Wiadomo, że te atrybuty  
w teatrze nie zawsze dają się z sukcesem złożyć  
w narracyjną atrakcyjność. Masz na to, jako drama-
turg i reżyser, jakiś sposób?
Te punkty są na pewno jednym z przepisów na spek-
takl czy na opowiedzenie historii. I nie zawsze się to 
udaje. Czasem udaje się lepiej, czasem gorzej. Na 
pewno wiele rzeczy ma na to wpływ. Wiele spotkań  
i rozmów podczas pracy z aktorami. Coppola podob-
no na którymś etapie powstawania „Czasu apokalip-
sy” mówił, że ten film reżyseruje dżungla. Czy coś 
przejęło władzę nad naszym Najmrodzkim? Pozwolę 
sobie nie wchodzić na ten grunt. Ważne może być to, 
żeby nie dać się zbyt łatwo uwieść swoim pomysłom 
i do końca szukać najlepszego rozwiązania. W grun-
cie rzeczy sprowadza się to często do uzmysłowienia  
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sobie prostej prawdy, że jak coś nie działa, to nie dzia-
ła. Za tym idzie pytanie, co zrobić w takim razie, żeby 
działać zaczęło.

W Twoich spektaklach bardzo ważną funkcję zawsze 
odgrywa muzyka. W Teatrze Nowym w Poznaniu 
zrealizowałeś w 2016 r. przedstawienie poświęco-
ne Elvisowi Presleyowi. W „Najmrodzkim” również 
czerpiesz z bogatego arsenału szlagierów muzyki 
filmowej. 
Muzyka jest dziedziną sztuki najczęściej występującą 
w życiu codziennym. Czasem komentuje nasze stany 
umysłu, czasem sami ją dobieramy w zależności od 
emocji. Czasem komentuje coś przypadkowo, na kon-

trze. Moi koledzy mieli kiedyś wypadek samochodo-
wy, jeden z nich trzymał w ręku magnetofon. Tuż po 
tym, kiedy auto koziołkowało, a oni zbierali się po wy-
padku, na szczęście okazało się, że nikomu nic się nie 
stało, jednak byli przerażeni: kilka metrów od nich na 
asfalcie leżał magnetofon, z którego nadal wydoby-
wały się skoczne dźwięki. Muzyka w spektaklu może 
też być rodzajem budowania wspólnoty z widownią, 
zagarnianiem emocji. W tytule Najmrodzkiego nawią-
zuję do filmu Sergia Leonego „Dawno temu w Ame-
ryce”, więc w spektaklu możemy usłyszeć legendarną 
ścieżkę dźwiękową Ennia Morriconego. Oprócz wyko-
rzystywania gotowych utworów duże znaczenie ma 
też muzyka autorska i tutaj bardzo ważnym momen-
tem na mojej drodze teatralnej było spotkanie Kamila 
Patera, który teraz tworzy muzykę do moich spektakli.
Przypomina mi się jeszcze taka anegdota związana 
z tym tematem, że kiedyś ktoś puszczał ciszę, która 
miała w sobie lekki szum na wejście widowni, gwar 
widzów ją zagłuszał, była niejako podprogowa. W mo-
mencie rozpoczęcia spektaklu wyłączano ten track  
i następowała najprawdziwsza cicha cisza oczekująca 
na pierwsze słowa.

Spektakl pojawi się na Boskiej Komedii w Kra-
kowie. Tam będzie mogła go obejrzeć międzyna-
rodowa publiczność. Jak sądzisz, na ile historia  
Najmrodzkiego, rozpoczynającego swój przestęp-
czy proceder jeszcze w czasach PRL, będzie dla niej 
interesująca?
Historia Najmrodzkiego jest bardzo uniwersalna. 
To łotrzykowska opowieść, a także zabawa klisza-
mi związanymi z tym gatunkiem. I to jest, wydaje mi 
się, bardzo czytelne. Problemem może być zabawa 
językiem na poziomie scenariusza. Nie wiem, czy  
w ogóle to jest przekładalne, albo czy efekt po prze-
kładzie będzie podobny do oryginału. Także rodzaj 
gry – to puszczenie oka do publiczności między dzi-
siejszym „teraz” a PRL-em może się okazać nie do koń-
ca uchwytne. Kilka razy w życiu oglądałem spektakle  
w języku, którego nie znałem, bez tłumaczenia,  
i po początkowej dezorientacji ni stąd ni zowąd zy-
skiwałem klarowność odbioru. Mój znajomy nauczył 
się kiedyś francuskiego, bo był fanem Jacques’a Brela  
i chciał rozumieć, o czym śpiewa – i potem był rozcza-
rowany. Nie dlatego, że te teksty były niedobre, tylko 
jego fantazja wcześniej nanosiła na te piosenki jego 
prywatne, bliskie mu znaczenia. Mam nadzieję, że 
w wypadku odbioru naszego spektaklu, odnośnie do 
tego, co nieprzetłumaczalne, będzie podobnie.

Spektakl Michała 
Siegoczyńskiego 

„Najmrodzki, czyli dawno 
temu w Gliwicach”, 

zrealizowany w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach, 

otrzymał wszystkie 
najważniejsze nagrody 

w Ogólnopolskim Konkursie 
na Wystawienie Polskiej 

Sztuki Współczesnej: 
za reżyserię, dla kilku 

aktorów, w tym dla 
Mariusza Ostrowskiego 

w roli tytułowej, 
i dla samego 

spektaklu. 
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