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amiętam jak dziś. To był spektakl Te
atru Provisorium "Współczucie''. Sła
wek Skop jeździł po pustej scenie na ro
werze z doczepioną z przodu budąjar
mar=ą. Wagabunda zatrzymywał się 
i wypuszczał z pudła teatralnego gru

bego biesa Jacka Brzezińskiego. Razem tworzy
li duet aojdów, hochsztaplerów i meneli. 

Wspomnienie obiektu zbudowanego przez 
Provisorium towarzyszyło mi cały czas przy 
lekturze pierwszych, drukowanych w "Teatrze" 
odcinków "Dzienników rowerowych" Piotra 
Cieplaka. Bo choć Cieplak pojechał z warszaw
skich Kabat samotnie do Portugalii, najda
lej, jak można, na Zachód, do oceanu, na skraj 
Europy, i jechał na zwyczajnym trekingowym 
rowerze z sakwami, cały czas podejrzewałem 
go, że takjak Brzeziński i Skop zbudował sobie 
w głowie coś w rodzaju "roweru Tespisa", uno
wocześnionej wersji wozu antycznego grec
kiego tragika. Bo Cieplak jedzie na rowerze 
na skraj Europy, ale jedzie z nim cały jego teatr. 

„UBIERZ SIĘ W OBCISŁE, 
BO.TO WARTO MIEĆ STYL" 
"Dzienniki„." Cieplaka złożą się na książ
kę "O niewiedzy w praktyce, czyli rowe
rem do Portugalii". W formie performan
:e'u udźwiękowionego przez duet muzyczny 
SzaZa - Szamburski/Zakrocki - będą prezen
towane przez reżysera na niezliczonych wie
:zorach autorskich. Co ma rower do teatru'? 
trno ma. Cieplak tłumaczy przymus uczestnic
:wa w wielkich samotnych wyprawach rowe
:owych "poczuciem uczestnictwa w jednooso-
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Rower Tespisa 
Rower ,;vteatize? Cóż za pomysł! A jednak. Bo rm;ver to 

mit, rytuał, namiętność, szaleństwo, nałóg i wolność 

bowyin spisku, którego celem będzie pokaza
nie figi sobie i całemu światu". 

Podejrzewam, że teatr służy mu do tego sa
mego celu. Kiedy wie się o kolarskiej pasji Cie
plaka, inaczej patrzy się na jego spektakle. Po
woli rozumiesz, co znaczy damka oparta o ścia
nę w jego Beckettowskich "Radosnych dniach" 
z Krystyną Jandą. Może przyjechał na niej Wtl
lie: ostatni opiekun bohaterki i Pan Śmierć, mo
że unieruchomipna teraz na fotelu Winnie ko
chała kiedyś uciekać rowerem na wydmy. 

Książka Piotra Cieplaka przyniesie też za
pewne odpowiedź na pytanie, skąd wziął się 
rowerowy monolog Cezarego Kosińskiego 

w "Wątpliwości" wyreżyserowanej przez Cie
plaka w Jandowej Polonii. Pierwszy monolog 
podejrzewanego o pedofilię księdza Andrzeja 
traktowal o jeździe rowerem przez las, w sfery 
zakazane, o zgubieniu drogi i poczuciu opusz
czenia przez Boga i Judzi. 

„ROWER MAM, POSŁUCHAJ, 
W TAKI RÓŻOWY JAZZ" 
Od sześciu lat kolarską neofitką jest także M.!t._ 
ja Kleczewska. Kolarstwem zaraził ją mąż, ak-

tor i kolarz Piotr Kondrat. "Zajął trzecie miej
sce w 200-kilometrowym wyścigu w czeskiej 
Opavie · - chwaliła go reżyserka. - Właśnie 
w związku z przysięgą małżeńską zaczęłam 
z nim jeździć na rowerze. Jeździmy .w okolicach 
Wałbrzycha, gdzie Piotr występuje w teatrze, 
po Warszawie i na Mazurach". W 2002 roku 
Kondrat zajął w Walbrzychu w wyścigu w kate
gorii M2 17. miejsce na 302 uczestników (czas 
przejazdu - 2 godziny, 32 minuty, 31 sekund. 
Trasa - SO kilometrów w górach!). 

Kiedy myślałem o Kleczewskiej i Kondra- · 
cie na rowerach, przypominało mi się, jak jeż
dżą pary na długich wyprawach. Jedne w tym 
samym rytmie, szprycha w szprychę, w in
nych facet odjeżdża, a potem czeka zawsty
dzony, że się wyrwal do przodu. Czysta od
wrotność relacji par ze "Snu nocy letniej" Kle
czewskiej w Starym Teatrze już po rowerowej 
inicjacji z Koiidl-atem, w którym pary przy
kładnie się dręczą. „Chyba ciężko jest nadążyć 
za profesjonalistą'?" - pytal ją w wywiadzie Ro
man Pawłowski. "Rzeczywiście, to jest wyzwa
nie - przyznawała Kleczewska. - Ale mąż da
je rni szansę". 
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Tropy rowerowe można znaleźć także w jej 
wałbrzyskich spektaklach "Czyż nie dobija się 
koni?" i w "Locie nad kukułczym gniiizdem". 
Niekończąca się udręka bohaterów, bicie rekor
du, niemożność wyrwania się z sytuacji. Wypra
wy rowerowej nie można wszak przerwać w do
wolnym miejscii, musi trwać tyle, ile ma trwać. 
W odróżnieniu od kolarza długodystansowca 
miejski kolarz niedzielny budzi uczucia ambi
walentne. To dlatego internauci śmieją się z re
żysera i blogera Jacka Zembrzuskiego, który 
po Warszawie i po teatrach porusza się rowe
rem: "Przewielebny znowu rowerkiem się do te
atru wybrał?! ': 

Gazeta "Fakt" wytropiła Magdalenę Cielec
ką, jak po piwku pojechała w Warszawie do do
mu. Grzegorz Jarzyna zasuwał kolarką po Po
znaniu na próby opery "Cosi fan tutte" i ob
wieszczał w filmie ,,Zajarzyć Jarzynę", że także 

i przez to odmłodniał. Cieplak śmieje się z sie
bie w "Dziennikach ... ", że rower i wyprawa to le
karstwo na lęki SO-latka. Cytuje Koheleta i czy
ta wieczorem po jednym psalmie w tłumacze
niu Miłosza. No tak, rower jedzie pod prąd 
przemijania. U Kantora w "Niech szczezną' ar
tyści" na trójkołowym rowerku pedałował ma
ły chłopiec w marynarskim ubranku, Kantor 
z dzieciństwa. - -

Najpiękniejsza, niezrealizowana dotąd Uak 
ją zrobić w teatrze?) scena z dramatu "Ksią
żę Niezłom" Mateusza Pakuły to obraz, w któ
rym żydowskie babodziady, trzymane w pol
skiej piwnicy od wojny, wydostają się na wol
ność, siadają na rowery i jadą z górki na pazur
ki. Na skos czasu, w dól Historii. 

„DEPNIEMY SOBIE ODE WSI DODE WSI " 
Podobno ~a Janda ma prywatne okre
ślenie na archiii~zną-faisę pełną qui pro quo : 
"Cztery Bułgarki i rower w łóżku': Rower w te
atrze jest niby mniej obciążony znaczeniami niż 
wózek inwalidzki czy nowoczesny segway. Ale 
i takjest dziwny. Koło na scenie kręci się jakoś 
inaczej, w pedałującym aktorze jest coś cudow
nego i komicznego zarazem. To dlatego dwu
kołowy wehikuł na scenie to najczęściej atrybut 
dziwaków i odmieńców. 

U Agaty p_g_~r_acz na byle jakim rowe
rze przybywał byle jaki kusiciel (Koczkariew 
Radka Krzyżowskiego w "Ożenku") . U Lu
pyw "Personie. Marilyn" rowerem jeździ goły 
facet (Marcin Bosak). O dziwo, Pawłowi Miś
kiewiczowi rower najwyraźniej kojarzy się 

tylko i wyłącznie z gadżetem ludów Dalekie
go Wschodu. W jego "Przypadku Klary" bo
haterka spotykała pedalującego po świątyni 
Koreańczyka, a w zrealizowanym w krakow
skiej PWST "Dobrym człowieku z Seczuanu" 
atrybutem jednego z chińskich narratorów by! 
oczywiście rower. 

„JADĘ NA ROWERZE DO BYLE GDZIE" 
Długie rowerowanie zawsze generuje w czło
wieku skoki emocji: od euforii do zniechęce
nia, od zmęczenia po zachwyt. Bywa, że bo
isz się właściwie cały czas : gdzie będziesz spał, 
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Arkadiusz Buszko (Albert) w „Rowerzystach" 
w reżyserii Anny Augustynowie.z 

co ci się zepsuje, może auto puknie cię z tyłu. 
Zgubisz się, na biwaku okradną. Pisze Cieplak: 
"Było przecież lato, środek Europy. Wilki naje
dz<me. Miałem sakwy pełne snickersów. Nikt 
mnie nie bił. Nie krzyczał na mnie·. Więc dla
czego się bałem?". 

Nie wiem, czy Anna Augustynowicz lubi 
rowerowe wyprawy, ale fakt, że to ona, a nie 
Cieplak wyreżyserowała polską prapremie
rę "Rowerzystów" Volkera Schmidta. Dwóch 
głównych bohaterów - Przemysław Kozłow

ski (Manfred - ginekolog) i Arkadiusz Busz
ko Uego przyjaciel Albert) - wymieniało się 
rowerem (srebrny górski metalik), żonami 
i kochankami. Augustynowicz, zawsze mini
malistka w budowaniu scenicznych sytuacji, 

tym razem pozwoliła sobie na kilka etiud z ro
werem na proscenium. Rowerowa metafory
ka ocierała się o inny temat sztuki - fascyna
cję śmiercią. I kiedy Manfred ginął tragicznie, 
ze sceny znikał rower, pojawiała się trumna. 
"Umarł szczęśliwy" - mówi ktoś o Manfre
dzie. - "Mokry korzeń, rower wybiera sobie 
nową drogę. Lecisz, spadasz, zakrwawiony ka
mień. I koniec". 

„ROWER TO JEST ŚWIAT" 
Inny rowerowy pasjonat, reżyser Marcin 
Wierzchowski, tłumaczy, że rower wy
zwala go od teatru, pomaga w skasowa
niu przeciążonego licznika w glowie. "Jadąc 
na rowerze, nie wymyślam scen spektaklu, ra
czej odkrywam związek między bohaterami 
i tematami, które mnie dręczą; pojawiają się 
pożyteczne asocjacje". 

"Rower to jest świat" - śpiewa Lech Janer
ka (cytaty z jego piosenki to śródtytuły niniej
szego tekstu). A jeśli wmyślisz się w rytuały cy
klistów, zrozumiesz, że rower może też tłuma
czyć życie. „Drugiego dnia wyprawy opada
ją, co prawda, emocje dnia pierwszego :_ pi
sze Cieplak - ale zaczyna boleć dupa': Wię
cej - prawa przetrwania· poznane podczas wy
cieczki, dają przełożyć się na reguły sztuki, ta
jemnice powstawania spektaklu. Cieplak już 
to wie: "Jak już jest się mokrym, lepiej jest je
chać, niż nie jechać i przeczekiwać, bo wtedy 
grzeje się człowiek własnym wysiłkiem, a nie
jechanie ziębi. Kiedy aktorzy na próbach wy
kriykują: »Róbmy, nie gadajmy! «, prawie za
wsze mają rację". 

Zapaleni rowerzyści to zbiorowsko freaków 
i outsiderów. Jadą jak najdalej, by zrozumieć 
siebie. 

Już wiem, o co chodziło Grotowskiemu, kie
dy pisał swój słynny manife~eatr jako wehi-
kuł". Miał na myśli rower. · O ~ 
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