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Dzieciństwo

Sucha Dolna
Datynie Dolne

„W domu panowała tolerancja. 
Mama pochodziła z katolickiej 
rodziny, ojciec z ewangelickiej. 
Mówiło się gwarą polską, 
chodziliśmy do polskiej szkoły. Nie 
było zadęcia patriotycznego, bo 
polskość była oczywista, 
naturalna.”



Jan Klimsza ‐ dziadek
„Przedwojenny sztygar o szerokich horyzontach

i zainteresowaniach. Był bardzo utalentowanym gawędziarzem. 
Przybliżałmnie do świata, który mnie interesuje do tej pory.”



Dzień, gdy Apollo wylądował
„Dzieciństwo, a  potem 
młodość w Suchej, spędziłem 
wśród niezwykłych ludzi. To 
byli górnicy o szerokich 
zainteresowaniach. Dzień, w 
którym Apollo 11 lądował na 
Księżycu, bardzo mi utkwił.    
Po sąsiedzku siedzieli górnicy   
i patrzyli zafascynowani. 
Widać było, że to moment, 
który niesamowicie ich dotyka, 
bo byli to ludzie, którzy 
obracali się cały czas w kręgu 
techniki.”



Polska Szkoła Podstawowa w 
Błędowicach

„Harcerstwo. To 
była dla mnie taka 
inicjacja, jeśli 
chodzi o bycie w 
kolektywie osób, 
czy solidarność
generacyjną.  W 
błędowickiej
podstawówce 
byliśmy 
zakonspirowani. 
Można powiedzieć, 
że zeszliśmy do 
podziemia. Nikt nie 
puścił pary z ust.”



Gimnazjum Polskie
w Orłowej ‐ Łazach

„Byliśmy bardzo 
małym 
gimnazjum, 
dlatego 
atmosfera była 
tam rodzinna: 
wszyscy się znali. 
Panował tam 
duch wolności 
akademickiej, to, 
co później 
poznałem na 
uczelni.”



Najpierw była archeologia
„Z teatrzykiem 
gimnazjalnym wygraliśmy 
kilka konkursów 
ogólnoczeskich , ale teatr 
wtedy nie był na miejscu 
pierwszym. Na miejscu 
pierwszym była  
archeologia: stary strych w 
domu dziadka, to była 
pierwsza archeologia ‐
odkrywałem tam rzeczy z 
przełomu wieków po 
poprzednich 
właścicielach.”

Janusz Klimsza w roli księcia



Teatr XYZ

Janusz Klimsza (w środku)



Matura i studia

„Do Wrocławia dotarliśmy, gdy egzaminy już trwały.
I wtedy okazało się, że nie ma nas na liście kandydatów”



Reżyseria
„Po szkole 
aktorskiej nie 
bardzo 
odpowiadały mi 
pomysły  
niektórych 
reżyserów. 
Stwierdziłem, że 
chciałbym 
pokazać ten 
specyficzny świat 
po swojemu.”

Promocja Janusza Klimszy na wydziale reżyserii Akademii 
Teatralnej (DAMU) w Pradze



Teatrzyk Zarządu Głównego PZKO



Teatr im. Majora Szmauza, Scena Polska, 
Teatr Bajka, Teatr im. Petra Bezruče

Wybrane spektakle
Tristan i Izolda
Szklana menażeria
Czarna Julka
Dekameron
Kubuś i jego pan
A jak królem, a jak katem 
będziesz
Przygody Tomka Sawyera
Bajki Śląskie
Lekarz Wiejski
W 80 dni dookoła świata
Szwejk OFF 
Usta Micka Jaggera
Cassanova w Czechach
Jordan
Hipermarket
Jaskrawe warstwy

Czarna Julka. Janusz Klimsza w roli Gustlika



Teatr Arena
„Staram się wprowadzać repertuar klasyki współczesnej polskiej do czeskich 
teatrów, najbardziej udawało mi się to w teatrze Arena.”

Spektakl „Prorok Ilja” w reżyserii Janusza Klimszy jest dziś uznawany za kultowy. 
Sztuka była nominowana do nagrody „Najlepsza inscenizacja 2001 roku”,  a Janusz 
Klimsza za reżyserię do nagrody Alfréda Radoka. 

„Nie po raz pierwszy zagraniczni realizatorzy "Proroka Ilji" szukają w 
swoim świecie odpowiednika białostockiej prowincji, w której umieścił
akcję swojej sztuki Słobodzianek. Autor niemieckiego przekładu Martin 
Pollack odnalazł ją w bawarskiej gwarze. Klimsza poszedł dalej -
wymieszał tradycje kilku prowincji, stworzył prowincję uniwersalną, w 
której bohaterowie zwyczajem białostockich prawosławnych noszą pokutne 
krzyże, mówią tutejszym dialektem morawskim, a śpiewają i tańczą do 
bałkańskich rytmów. „Prorok Ilja” w jego reżyserii to dramat o każdej 
prowincji, nie tylko polskiej, gdzie ludzie poddani ciśnieniu historii na 
własną rękę poszukują prawdy i sprawiedliwości.”

Roman Pawłowski
Gazeta Wyborcza
20 grudnia 2000 r.



Narodowy Teatr Morawsko‐Śląski 
w Ostrawie

Janusz 
Klimsza 

jako 
reżyser
i aktor

MOSKVA→
PETUŠKY
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Narodowy Teatr Morawsko‐Śląski 
w Ostrawie

VELKOLEPOST VYVOLENÝCH
aneb SETRVALÝ STAV SVĚTA, reżyseria: Janusz Klimsza



Narodowy Teatr Morawsko‐Śląski
w Ostrawie

Idealny mąż, reżyseria: Janusz Klimsza



Narodowy Teatr Morawsko‐Śląski
w Ostrawie

Apartament w Hotelu Plaza, reżyseria: Janusz Klimsza



Oczywista sprawa

„Pytano sięmnie nieraz, czy czuję się Polakiem,  
czy Czechem. Odpowiadam wtedy, że mogę się
czuć dobrze, albo źle. Polakiem się urodziłem i nie 
wiem, jak można to zmienić, nawet chcąc. Nie 
wstaję każdego dnia z myślą , że jestem Polakiem, 
bo dla mnie to sprawa oczywista. A to, że byłem 
wychowany w innej kulturze, niż kultura 
większości, w której żyję, to dla mnie to ogromny 
plus. Będąc z innej kultury mogę działać aktywnie 
w innej. Mam możliwośćmówienia  w dwóch 
językach, to otwiera szersze możliwości.”



WIDZENIE MATKI 
WĘGLA
Między drutem z wieńca a gnojowiskiem
kołowrót jej rdzawy niszczeje w mrowisku
pod pigwą. Tam widzę jąMatkęWęgla
odętą, z klepsydrą trocin. Weselnicy w stroju dostojnym,
bogabojnym,
oni pokrochmaleni, zaś pośród nagrobków stoły
wędliną zastawione, z niąw środku, rumianą drużbą
potężnie
ociężałą, tańcząc dzierży tubę
w alei cmentarza weselnej
Cudajne Hochcajt, Emilka
procesją piją beszamel, odchodząw emulsji świtu w 
fotografie
ciemne,
z jesieni neolitu, tam widzę jąw paproci
wśród pęknięć na brzegu wody, z koszem, z rybą
z trylobitem w uchu

Widzę jąMatkęWęgla przaśną
mazią z maszyn wymydloną, swatkę chłopem urzeczoną
koło pryszniców się snuje,
no to nadzy górnicy
ją gonią do kaplicy, a ona stoi jak nic, ot
z pudełkiem trumiennym
se stoji buro mädlajn
górnicy do niej ‐ Ty nóm tu nie stój ty kozo sztywno jak 
literat
‐ a ona nie słucha
stoi blada po kacu jak frajter Mařenka Kočka
dynamit w ręce ściska a dłoń jej srebrna, niczym strzelcy na 
zdjęciach
z krzyża
sztywna

a bo ona koronowana
koronkami z krwi kroplami
jelitami barwnie zaczepiona i czosnkiem w koronie
i cebuląw wieńcach i mitrą buraka
i psami, łasicami, co w jej lokach wiszą
jak w szopie rakarza Frojda, ach subtelnego wesołka
ma belle chanson, ma femme

Widzę jąMatkęWęgla pijaną
jak brodzi jeziorem fenolem
rwie diamentowy gorset, spódnicę z flaneli podciąga
jak chutliwa suka, jak Pomylona dziewka z żabią twarzą, co sypia,
w pogiętym fordzie celuje palcem w tryka
on skubie chude źdźbła w sztolni
a ona ‐ komm Valentino... kommkomm... jak żaba
tak ona

strofa: w łanie kapusty ma ropa
z tłuczonej cegły ma szminka
w sadzawce wrak mej pompy
a w sadzy tortownica

antyfona: Kaj walisz z tóm formóm Erna
Mittel Suchau, panuszku
'chhab Stypasznaps Hercszmerc
umrzitych maszin pochować

Córy swe grzebie techniczne
zamknęły swe oczęta
ach czarne i lśniące ich smukłe ramiona śpiące
ich precyzyjny zewłok cierpliwie w wióry upycha
pomiędzy mysie gniazdo
w szafę, w chlewie co leży
jak Baba
w podziemie gospody je smyrga
jak w chaszcze pół antylopy
Bo jest ‐ że gdy zwoje rympają

olejniczki pełgają
a gwizdki jęczą jak Pytia

Janusz Klimsza



„Janusz Klimsza od kilkudziesięciu lat należy do najwybitniejszych reżyserów w 
Republice Czeskiej. Dla mnie to duża satysfakcja, bo przecież wychowywał się w 
naszej grupie, którą prowadziliśmy z Markiem Mokrowieckim – to był teatrzyk 
Zarządu Głównego PZKO. Tam właśnie Janusz Klimsza zaczął praktykować. 
Zaangażowałem go w Scenie Polskiej i wysłałem na studia do Polski z trójką
kolegów. Niestety, wybuch stan wojennego sprawił, że wrócili do Republiki 
Czeskiej, gdzie kształcili się jako aktorzy. Janusz Klimsza przeszedł na reżyserię, 
ukończył ją i wrócił jako reżyser do Sceny Polskiej. 
Gdy odszedłem ze Sceny Polskiej śledziłem jego reżyserię. To, co mi utkwiło w 
pamięci, to przede wszystkim „Czarna Julka”. To jedno z najlepszych 
przedstawieńw historii Sceny Polskiej. I śmiem twierdzić, że – przynajmniej dla 
mnie – to jedno z najlepszych przedstawień, jakie Klimsza zrobił.
Janusz Klimsza to człowiek obdarzony niesamowitą wyobraźnią, poeta, 
człowiek o niezwykłej wrażliwości – i to preferuje na scenie. Nie zgadza się z 
zastaną rzeczywistością i realizmem. Ucieka od tego. Ponieważ prezentuje 
bardzo wysoki poziom intelektualny, często dyskutuje z dramatopisarzami, 
których następnie przetwarza na swój własny język sceniczny i literacki nadając 
temu inny, wyższy sens.”

Karol Suszka
Dyrektor Sceny Polskiej Teatru 

Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie



Prezentację przygotował
Łukasz Klimaniec
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