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Synu! Nie bierz nigdySynu! Nie bierz nigdy
pieniędzy od kobiety!pieniędzy od kobiety!

"Obietnica poranka" Romaina Gary'ego w reż. Macieja Wojtyszki w Gdyńskim Centrum"Obietnica poranka" Romaina Gary'ego w reż. Macieja Wojtyszki w Gdyńskim Centrum

Kultury. Pisze Henryk Tronowicz w Polsce Dzienniku Bałtyckim.Kultury. Pisze Henryk Tronowicz w Polsce Dzienniku Bałtyckim.  

fot. Sebastian Mul/mat. GCKfot. Sebastian Mul/mat. GCK

Teatr stawia czasem widza przed sytuacją nieco krępującą. Co jednak począć, kiedy autorTeatr stawia czasem widza przed sytuacją nieco krępującą. Co jednak począć, kiedy autor

sam sobie winien. Romain Gary swoją autobiografię „Obietnica poranka" przepoił nutamisam sobie winien. Romain Gary swoją autobiografię „Obietnica poranka" przepoił nutami

wyjątkowo silnej autoironii i wysmakowanego szyderstwa. Godzinna, dokonana na sceniewyjątkowo silnej autoironii i wysmakowanego szyderstwa. Godzinna, dokonana na scenie

gdyńskiego Konsulatu Kultury przez Macieja Wojtyszkę adaptacja autobiografii pisarza,gdyńskiego Konsulatu Kultury przez Macieja Wojtyszkę adaptacja autobiografii pisarza,

budzi na widowni ogromną wesołość.budzi na widowni ogromną wesołość.  

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.
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fot. Sebastian Mul/mat. GCKfot. Sebastian Mul/mat. GCK

Kryptonim Romain Gary przyjął pisarz we Francji, po odbytej z matką długotrwałejKryptonim Romain Gary przyjął pisarz we Francji, po odbytej z matką długotrwałej

tułaczce, od Wilna, przez Warszawę, po Paryż. Gary podobno nazywał się Roman Kacew.tułaczce, od Wilna, przez Warszawę, po Paryż. Gary podobno nazywał się Roman Kacew.

Używał też innych kryptonimów. Dzięki temu dwakroć - wbrew regulaminowi - zdobyłUżywał też innych kryptonimów. Dzięki temu dwakroć - wbrew regulaminowi - zdobył

Nagrodę Goncourtów. Raz jako Romain Gary za powieść „Korzenie nieba", po raz drugi zaNagrodę Goncourtów. Raz jako Romain Gary za powieść „Korzenie nieba", po raz drugi za

„Życie i śmierć", podpisaną d'Emile Ajar.„Życie i śmierć", podpisaną d'Emile Ajar.  

Gary nigdy się nie dowiedział, kto był jego ojcem. Mówi się, że ojcem był (albo mógł być)Gary nigdy się nie dowiedział, kto był jego ojcem. Mówi się, że ojcem był (albo mógł być)

słynny rosyjski gwiazdor kina przedrewolucyjnego Iwan Mozżuchin (Wojtyszko w spektaklusłynny rosyjski gwiazdor kina przedrewolucyjnego Iwan Mozżuchin (Wojtyszko w spektaklu

puszcza kilka kadrów z rolą aktora w „Sidłach szatana", filmie sprzed stu lat).puszcza kilka kadrów z rolą aktora w „Sidłach szatana", filmie sprzed stu lat).  

Główną personą w „Obietnicy poranka" - gdyby przez chwilę nie liczyć autora - jest jegoGłówną personą w „Obietnicy poranka" - gdyby przez chwilę nie liczyć autora - jest jego

mamusia. Postać od autora ważniejsza. To bowiem ona go wychowywała samotnie wmamusia. Postać od autora ważniejsza. To bowiem ona go wychowywała samotnie w

niełatwych warunkach, zapewniając mu godziwy byt. Lecz żeby tylko! Od lat chłopięcych zniełatwych warunkach, zapewniając mu godziwy byt. Lecz żeby tylko! Od lat chłopięcych z

niebywałą energią okazywała demonstracyjnie troskę o jego przyszłość. Przez połowę jegoniebywałą energią okazywała demonstracyjnie troskę o jego przyszłość. Przez połowę jego

życia to ona pociągała za sznurki. Wyrażała niepodważalną pewność, że Romana czekażycia to ona pociągała za sznurki. Wyrażała niepodważalną pewność, że Romana czeka

wspaniała międzynarodowa kariera. Przecież jest wybitnie utalentowany. Może zostaćwspaniała międzynarodowa kariera. Przecież jest wybitnie utalentowany. Może zostać

wirtuozem w grze na skrzypcach. Nadzieja rychło prysła, ale mama Romana nigdy niewirtuozem w grze na skrzypcach. Nadzieja rychło prysła, ale mama Romana nigdy nie

dawała za wygrane. Wszak Roman może z łatwością zostać malarzem, albo pieśniarzem,dawała za wygrane. Wszak Roman może z łatwością zostać malarzem, albo pieśniarzem,

czy choćby tancerzem na miarę Niżyńskiego. Niestety, nie rokował w tych dyscyplinachczy choćby tancerzem na miarę Niżyńskiego. Niestety, nie rokował w tych dyscyplinach

postępów. postępów.   

To nic! Za to na pewnoTo nic! Za to na pewno

błyśnie w tenisie. O wsparciebłyśnie w tenisie. O wsparcie

przy wejściu na kosztownyprzy wejściu na kosztowny

paryski kort dzielna mamaparyski kort dzielna mama

Romana zdobywa osobistąRomana zdobywa osobistą

przychylność szwedzkiegoprzychylność szwedzkiego

króla Gustawa V. Tylko żekróla Gustawa V. Tylko że

rakieta też nie dla Romana.rakieta też nie dla Romana.

To może pióro? NoweleTo może pióro? Nowele

Romaina Gary odrzucają wszystkie paryskie redakcje.Romaina Gary odrzucają wszystkie paryskie redakcje.  

Wybucha wojna. To jednak wątek do osobnego komentarza. Gary nie podziela poglądówWybucha wojna. To jednak wątek do osobnego komentarza. Gary nie podziela poglądów

gen. de Gaulle'a, acz to od generała otrzymuje wysoki awans. Ale w świadomości Romanagen. de Gaulle'a, acz to od generała otrzymuje wysoki awans. Ale w świadomości Romana

trwale zakorzeniły się ideały, które zaszczepiła w nim matka. Szalona romantyczka, żywytrwale zakorzeniły się ideały, które zaszczepiła w nim matka. Szalona romantyczka, żywy

symbol matki nadopiekuńczej, która w forsowaniu troski o karierę syna nie znosisymbol matki nadopiekuńczej, która w forsowaniu troski o karierę syna nie znosiUżywamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.
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najmniejszego sprzeciwu. A Romanowi wbija do pamięci świętą radę: - Nie bierz nigdynajmniejszego sprzeciwu. A Romanowi wbija do pamięci świętą radę: - Nie bierz nigdy

pieniędzy od kobiety!pieniędzy od kobiety!  

Na wstępie recenzji wyraziłem poczucie pewnego skrępowania w reakcji na komediowąNa wstępie recenzji wyraziłem poczucie pewnego skrępowania w reakcji na komediową

konwencję przedstawienia. Nie miejsce tu na rozwijanie tej kwestii. Przypomnę tylko okonwencję przedstawienia. Nie miejsce tu na rozwijanie tej kwestii. Przypomnę tylko o

tragicznym rozstaniu się Romaina Gary'ego z życiem, które przez kilka lat dzielił z Joantragicznym rozstaniu się Romaina Gary'ego z życiem, które przez kilka lat dzielił z Joan

Seberg. Aktorka poniosła śmierć w nie do końca jasnych okolicznościach.Seberg. Aktorka poniosła śmierć w nie do końca jasnych okolicznościach.  

W scenicznej adaptacji w Gdyni wystąpili aktorzy łódzkiego Teatru Nowego. W rolę pisarzaW scenicznej adaptacji w Gdyni wystąpili aktorzy łódzkiego Teatru Nowego. W rolę pisarza

wcielił się subtelnie Konrad Michalak. Postać matki z dystansem kreowała Mirosławawcielił się subtelnie Konrad Michalak. Postać matki z dystansem kreowała Mirosława

Olbińska.Olbińska.  

  

Tytuł oryginalnyTytuł oryginalny
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