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Nie bała się Pani, że będzie posądzona o walkę z Kościołem? Czy 
gdyby nie zamówienie z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, podjęłaby 
się pani tego, by mówić o Popiełuszce? - Na te i inne pytania Małgo-
rzata Sikorska-Miszczuk, laureatka tegorocznej Gdyńskiej Nagrody 
Dramaturgicznej za dramat Popiełuszko. Czarna msza odpowiedzia-
ła Agnieszce Misiewicz. 
To jest sztuka o wolności, s. 3

Zmagania o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną zakończyły się 
wczoraj. Jury najlepszym dramatem ogłosiło tekst Popiełuszko. 
Czarna Msza Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Członkowie 
Kapituły, Jerzy Stuhr i Grzegorz Niziołek, wyczerpująco 
odpowiedzieli na wiele pytań Olgi Drygas. 
Dramat reagujący, s. 4

Scenariusz do spektaklu Tauryda. Apartado 
679 napisała reżyserka, Antonina Grzego-
rzewska. Jako absolwentka akademii sztuk 
pięknych podjęła się również pracy nad 
scenografią i kostiumami. Jaki jest tego 
efekt? - na to pytanie odpowiada w obszer-
nej recenzji Natalia Grygiel. 
Mitologia w Andaluzji, s. 8



2  Druga kolejka   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Joanna Żabnicka

Dramatyczne strofy. Rekonstrukcja wydarzeń
R@port z dnia 18/11/12. Gdynia, Pomorskie

4:48
Ja i moja wierna towarzyszka redakcyjna zostałyśmy roz-
dzielone. Sen przyszedł sam, ale potężny, nie było jak się 
bronić. Stan po starciu: jeden do jednego; redaktor wy-
trzymała próbę godzin, korektor nie.
 
7:03
Przedtem było tak: popielaty poranek, odpoczynek poza 
zasięgiem. Na drodze ja i moja wierna towarzyszka redak-
cyjna mijałyśmy ludzi idących do kościoła, w tle dzwony, 
po bokach kipiące od niedopałków popielniczki. Popie-
łuszki. Jakby ta niczym niezmącona, czarna msza solidar-
nie z psychiatrycznym zakładem doświadczalnym dosię-
gały nas.

7:06
Po całonocnym czuwaniu, mając wciąż w uszach odgłos 
detonowanych klawiszy naszego supernowoczesnego 
nocnego sprzętu, które ustępowały pod ciężkimi ze zmę-
czenia palcami, wracałyśmy (jak dzieci we mgle) we mgle 
do swojej kwatery. 

7:12
Nic nie zapowiadało kolejnych dramatycznych wydarzeń. 
Stawiając coraz słabszy opór, próbowałyśmy nie myśleć o 
śmierci naszego kamrata, Kali Bana – musiałyśmy być sil-
ne, żal jest dla słabeuszy. Zgaga powodowana nadmier-
ną ilością kaw dawała się we znaki, jednak szłyśmy dalej. 
Przecież jesteśmy niepokonane.

8:17
Joanna oszalała. Znalazłszy się w pobliżu poziomej po-
wierzchni przywarła do niej całym ciałem, leży bez życia, a 
przynajmniej śpi. Ja i moja wierna towarzyszka redakcyjna 
jesteśmy w tym samym miejscu. Próbuję ją ocucić, ale bez-
skutecznie. Szczęśliwie dla niej nie jest w stanie przeczuć 
kolejnych dramatycznych wydarzeń tej wyprawy. Zaczyna 
padać, żarówka gaśnie, kończy się wkład w długopisie 

Z głową w chmurach

Wczoraj miał miejsce wer-
nisaż wystawy fotogra-
ficznej Głowacki w Nowym 
Jorku autorstwa Czesława 
Czaplińskiego w Muzeum 
Miasta Gdyni przy ulicy 
Zawiszy Czarnego 1. Eks-
pozycja zbiera i układa 
zdjęcia z trzydziestoletniej 
emigracji pisarza do USA 
w ten sposób, że – jak za-
pewniał autor prac – nie 
jest istotny dla chronolo-
gii moment, od którego 
zaczyna się je oglądać. 
Wśród fotografii znajdują 

się tej samej wielkości panele będące literalnym zapisem 
wypowiedzi twórcy. Wystawę można oglądać do 2 grud-
nia 2012 roku.

Joanna Żabnicka
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Fot.  Joanna Żabnicka

Fot.  Joanna Żabnicka
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To jest sztuka o wolności
Z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk, laureatką tegorocz-
nej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej za dramat 
Popiełuszko. Czarna msza, rozmawia Agnieszka Misie-
wicz.

Agnieszka Misiewicz: Odbierając nagrodę mówiła Pani, 
że bała się napisać ten dramat. Czego najbardziej się 
Pani bała?

Małgorzata Sikorska-Miszczuk: Najbardziej bałam się, 
że skrzywdzę Popiełuszkę, na przykład przedstawiając go 
ze zbyt dużą, nawet, jeśli inteligentną, ironią. Tym razem 
pisałam przecież o prawdziwej, znanej wszystkim postaci, 
musiałam uważać na to, jakimi środkami operuję.

Nie bała się Pani, że będzie posądzona o walkę z Kościo-
łem?

Nie, bo nie mam poczucia, że ten tekst jest walką z Kościo-
łem, przynajmniej nie było to moją intencją. Udzielałam 
niedawno wywiadu Didaskaliom, padło wtedy podobne 
pytanie i odpowiedziałam, że nie interesuje mnie sztuka 
nastawiona na walkę z instytucją. Być może gdyby jaka-
kolwiek instytucja doprowadziła mnie do furii, to bym to 
zrobiła. Ale w tym wypadku interesowało mnie to, żeby 
spróbować przefiltrować przez siebie postać Popiełuszki i 
zobaczyć to, czego on był rzecznikiem, a do czego ja czuję 
się podłączona, co ja uważam za coś wielkiego i coś moje-
go. I Kościół niekoniecznie musi uważać tak samo, to jest 
moja sprawa; moją sprawą jest też wyłuskanie z postawy 
księdza czegoś, co uważam za bardzo istotne: odwagi do 
stawania przed swoją prawdą, swoją wolnością. Uważam, 
że on w sobie tę wolność znalazł i przeciwstawił się jakie-
muś lękowi.

Jaka jest w Pani dramacie rola Antypolaka? Czy Popie-
łuszko jest w jakimś sensie dla niego, czy odwrotnie: to 
on ma pomóc uwypuklić jakieś działania Popiełuszki?

Myślę, że Antypolak ma trochę pokazywać moją posta-
wę: są rzeczy, które nie podobają mi się w Kościele – jako 
instytucji, bo nie mówimy tu o duchowości – i od czego 
się od tego odsuwam. Oczywiście, nie wszystko zawłasz-
czone przez tę instytucję jest w worku rzeczy, które mi się 
nie podobają. Kościół jest czymś więcej, jest Kościołem ta-
kich właśnie ludzi. To za nim, jak pokazuje postać księdza 
Popiełuszki, stoi przecież ogromna wiara i poczucie przy-
należności do wspólnoty. Pomyślałam, że potrzebny jest 
ktoś, kogo można z księdzem zderzyć, ktoś, kto nie widzi 
żadnej świętości. A Antypolak jest właśnie taką postacią, 
której nic się w Kościele nie podoba. Ale dlaczego? Dlate-

go, że się tym w ogó-
le nie interesuje. Mnie 
to wkurza, Polak to 
tylko katolik – mówi 
– niech się gonią, 
mnie to nie dotyczy. 
I wtedy pętla czaso-
wa się zakręca i esbek 
mówi: jak to ‚nie two-
ja sprawa’?, przecież 
to wszystko w twoim 
imieniu. I zaczyna się 
ten cały szatański ka-
baret.

Czy gdyby nie zamó-
wienie z Teatru Pol-
skiego w Bydgosz-
czy, podjęłaby się 
Pani tego, by mówić 
o Popiełuszce?

Nie, w ogóle nie pomyślałabym o tym. To jest bardzo 
ciekawe, ale uznałabym, że to nie mój temat, nie zwró-
ciłabym na to uwagi. Ta intuicja Pawła Sztarbowskiego, 
zastępcy dyrektora w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, była 
niezwykle płodna.

Opowiadała Pani o niesamowitym zdarzeniu, które 
miało miejsce w trakcie pisania sztuki. Rzeczywiście dla 
skonstruowania metafory Popiełuszki i Antypolaka w 
bagażniku pani również dała się w nim zamknąć?

To miało miejsce, oczywiście, ale to jest trochę oszustwem: 
bo co mi to da, że zamknę się w bagażniku? Oczywiście 
mogę to zrobić i pojechać w nocy przez las, jak Popie-
łuszko, ale to jest tylko taka próba, wejście w tę sytuację 
wyłącznie na moment. Ja przecież mam świadomość, że 
nic mi się nie stanie, ale – nawet mając tę świadomość – 
zaczęłam się bać. 

Zgodzę się z Jackiem Kopcińskim, że ta metafora bagaż-
nika ma nieprawdopodobną siłę, chyba więc było warto 
podjąć taką próbę. A jak jeszcze przygotowywała się 
pani do napisania tego tekstu?

Oczywiście bardzo dużo czytałam. Ja zawsze tak robię, 
zawsze dużo czytam, a potem mam takie poczucie cha-
osu. Ludzie pytają mnie: a o czym będziesz pisać, może o 
procesie? Nie, chyba nie o procesie. A może to będzie ja-
kaś postmodernistyczna sytuacja? Nie, nie sądzę, żeby to 
był temat na tego typu zabawy w teatrze. No więc zaczę-
łam czytać. I doszłam do tego, że jest to dla mnie sztuka 
przede wszystkim o wolności.

Fot.  Agnieszka Misiewicz
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Dramat reagujący
Zmagania o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną za-
kończyły się wczoraj. Jury w składzie: Maja Kleczew-
ska (reżyserka teatralna), Jacek Kopciński (krytyk 
teatralny, redaktor naczelny miesięcznika Teatr), 
Grzegorz Niziołek (krytyk teatralny, redaktor naczel-
ny gazety teatralnej Didaskalia), Jacek Sieradzki (kry-
tyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika Dialog) 
oraz Jerzy Stuhr (aktor i reżyser teatralny) najlepszym 
dramatem ogłosiło tekst Popiełuszko. Czarna Msza 
Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Z członkami Kapitu-
ły rozmawia Olga Drygas.

Olga Drygas: Przy okazji poprzedniej edycji konkur-
su bardzo dużo mówiło się o braku dobrych tekstów, 
wręcz kryzysie polskiego dramatu – czy Pana zdaniem 
w tym roku było inaczej, lepiej?

Grzegorz Niziołek: Zarówno rok temu, jak i w tym roku 
znalazłem teksty, które mnie zainteresowały. Pojawiły się 
dramaty, które pobudziły dyskusję wśród jury, na deba-
tach, a także wśród publiczności, dlatego nie chciałbym 
waloryzować w ten sposób, przyrównywać obu edycji.

Na ile te dramaty stają się zaangażowane politycznie? 
Trzeba przyznać, że podjęcie tematyki historycznej w 
ujęciu szerszym, jak u Szymona Bogacza, czy jednost-
kowym, jak u Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, jest jed-
nak bliskie pójścia w pewną politykę. To samo zresztą 
robi Paweł Demirski, którego akurat w konkursie na 
dramat nie ma, ale pojawi się wraz z Moniką Strzępką 
na R@porcie.

Jerzy Stuhr: Ja sobie bardzo cenię, że młodzi ludzie chcą 
opisać coś poza swoimi doświadczeniami i życiem. Zawsze 
najłatwiej się zaczyna od mówienia o sobie, a trudniej jest 
zabrać głos w imieniu zjawisk, które przeżywa całe społe-
czeństwo. I zabrać się za taki temat nie jest łatwo. Wśród 
tej piątki były tak różne rzeczy – ciągle rozpatruję piątkę, 
bo dla mnie trudniejszy był wybór trzy miesiące temu, 
gdy spośród czterdziestu dramatów musieliśmy wybrać 
te, które w znaczący sposób mogą zmienić teatr dzisiaj w 
Polsce. Cenię sobie, że ktoś chce mi przedstawić kawałek 
historii w sposób, którego bym się nie spodziewał.

G.N.: To zainteresowanie tematami historycznymi, które 
są ważne w dzisiejszej perspektywie jest tendencją w pol-
skim dramacie, która zaczęła się już jakiś czas temu. Także 
tegoroczna laureatka, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, już 
pracowała nad wieloma, tak zwanymi ’trudnymi’ niewy-

godnymi tematami. 

Często związanymi z relacja-
mi polsko-żydowskimi.

G.N.: Zdecydowanie tak, więc 
ma ona w tym zakresie duże 
doświadczenie i wyczucie. 
I rzeczywiście w konkursie 
pojawiły się dwa teksty, które 
dotyczyły lat osiemdziesią-
tych, okresu stanu wojenne-
go, Solidarności, co na pewno 
jest sygnałem, że to pewien 
obszar, który powinien być 
prześwietlony, przeżyty jesz-
cze raz, zobaczony w różnych 
kompilacjach. Tym bardziej, 
że właśnie jest to też ten mo-
ment w polskiej historii, który 
bardzo silnie zdeterminował 
późniejsze podziały politycz-
ne i społeczne.

Zdeterminował także kształt 
polskiego teatru i dramatu 
po 1989 roku.Grzegorz Niziołek, fot. Agnieszka Misiewicz 
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G.N.: Tak, ale również życie społeczne, to jest dla mnie klu-
czowe. Z tych powodów temat ten był przez jakichś czas 
zamrożony, trudny do podjęcia przez teatr i rzeczywiście 
nastał czas, w którym ten obszar zaczyna być w końcu 
penetrowany. Zapewne jest to też reakcja na pewnego 
rodzaju dystrybucję dóbr symbolicznych, czyli ’kto do 
kogo należy’, jak pewne postaci, chociażby Popiełuszko. 
I przede wszystkim tekst Sikorskiej-Miszczuk jest właśnie 
reakcją na to, pewnego rodzaju próbą zakłócenia tej jed-
nostronnej dystrybucji.

To jest pewien nowy dyskurs lewicowy – mówienie o lu-
dziach, wydarzeniach związanych czy zawłaszczonych 
w historii przez Kościół i opcje konserwatywne. Mówie-
nie w nowy sposób.

G.N.: Tak, to się rzeczywiście układa. Wolałbym się jednak 
powstrzymać od zdecydowanych sądów, bo oczywiście 
mógłbym pani po prostu przyznać rację – jest obszar pol-
skiej historii czy pewne postacie zawłaszczone przez pra-
wicę, ale to nie znaczy tak do końca, że wobec jakichś ram 
społecznych nie wygląda to inaczej, a podział i dystrybu-
cja polskiej historii nie przebiega tak jednoznacznie. W 
tym sensie tekst Sikorskiej-Miszczuk jest rzeczywiście 
istotny, bo zakłóca i każe na nowo przemyśleć właśnie 
ten problem.

Mamy do czynienia z dramatami reagującymi na to, co 
aktualnie dzieje się w polskim życiu społeczno–poli-
tycznym. Popiełuszko jako temat na tekst dla teatru nie 
pojawił się znikąd. To samo można powiedzieć o post-
kolonializmie – kiedy w Polsce zaczęto na szeroką ska-
lę zajmować się tą tematyką, pojawił się także dramat 
Śmierć Kalibana Magdy Fertacz.

J.S.: Osobiście bardzo kibicowałem sztuce pani Fertacz, 
bo uważałem, że jest to tekst najbardziej opisujący to, z 
czym się zmaga Europa. Tak sobie myślałem, że taką sztu-
kę można wystawiać w krajach dotkniętych imigracją, we 
Włoszech czy Francji. Teatr polski poprzez sztukę o Kali-
banie jest bardziej uniwersalny.

G.N.: Jeśli chodzi o postkolonializm, jest to sy-
gnał, że to temat, z którym też się musimy 

skonfrontować. Dla mnie nie jest jednak 
jeszcze jasne, jak my się mamy tutaj 

zainstalować, gdzie jest ten żywy 
rezonans społeczny. Podobało 
mi się w czytaniu przygotowa-
nym przez Macieja Podstaw-
nego, że pojawiło się pytanie 
o to, jak zdefiniować Obcego 
– jak on wygląda, skąd przy-
szedł. A równocześnie jest ta-

kie poczucie, że społeczeństwo 
jest dobrze przygotowane na odrzucenie i zabezpiecze-
nie się przed Innym. Wydało mi się to ciekawą drogą – 
żeby czegoś od razu nie formułować, tylko sprawdzić to 
podskórne społeczne nastawienie. W toku naszych dys-
kusji pojawił się pomysł, by potraktować ten tekst jako 
wybiegający w przyszłość, stawiający pytania, które prze-
czuwamy, że i tak się pojawią.

 Jerzy Stuhr, fot.  Agnieszka Misiewicz
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Głowacki do 
R@portu!

Bogdan Ciosek, dyrektor programo-
wy festiwalu wraz z dyrektorem arty-
stycznym Teatru Miejskiego w Gdyni, 
Krzysztofem Babickim wprowadzili 
w festiwalową formułę ważną zmia-
nę. Od ubiegłorocznego R@portu w 
skład jury wchodzi uznany polski dra-
matopisarz. Rok temu Gdynia gościła 
Sławomira Mrożka, zaś w tym roku 
wydarzenie uświetni Janusz Głowac-
ki, pisarz, którego dramaty wystawia-
ne są nie tylko na deskach rodzimych 
teatrów, ale również za granicą. Wo-
kół postaci twórcy skoncentrowane 
są imprezy towarzyszące R@portu.

Głowacki ukończył Wydział Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskie-
go. Następnie w latach 1961-1981 
pracował jako felietonista w opinio-
twórczym czasopiśmie Kultura. Publi-
kował w nim także swoje opowiada-
nia, wydane później w kilku tomach 
(Wirówka nonsensu, Nowy taniec La-
-Ba-Da, Polowanie na muchy, Raport 
Piłata, My sweet Raskolnikov, Coraz 

trudniej kochać, Rose Cafe). Opubli-
kował też zbiory felietonów: W nocy 
gorzej widać i Powrót Hrabiego Monte 
Christo oraz dwie powieści – Moc tru-
chleje i Ostatni cieć. 

W latach 70. jego teksty były stale 
obecne na scenach polskich, choć 
tworzył na emigracji. W tym czasie 
powstały m.in. sztuki publikowane w 
Dialogu: Cudzołóstwo ukarane (1972), 
Konfrontacja (1973), Obciach (1974), 
Bądźcie spokojni, już ja to załatwię 
(1974, sztuka napisana z Michałem 
Komarem), Herbata z mlekiem (1974), 
Mecz (1976), Spacerek przed snem 
(1975), Kopciuch (1979), Ja się do poli-
tyki nie mieszam (1979, sztuka napisa-
na z Markiem Piwowskim), Zaraz za-
śniesz (1980), Choinka strachu (1981). 

Na temat dojrzałości pisarskiej Gło-
wackiego dramatopisarza Renata 
Gorczyńska pisała: „Głowacki nale-
ży do pisarzy, którzy mają bardziej 
wyczulony zmysł słuchu niż wzroku. 
Jego stopniowe ewoluowanie od epi-
ki do dramatu jest więc chyba proce-
sem naturalnym. Zresztą wiele jego 
opowiadań ma formę monologu. I 
rzecz ciekawa - u pisarza wychowane-
go w dużym mieście - Głowacki prze-

mawia najsilniej wtedy, gdy oddaje 
głos nie mieszkańcowi miasta, lecz 
człowiekowi z rodowodem wiejskim, 
jak w Skrzeku czy w powieści Moc 
truchleje. W obu tych utworach autor 
posługuje się maksymalnie dostępną 
mieszaniną stylów mowy, ale sięga 
też - co ważne - do jej źródeł, do tego, 
co gwara przechowała z polszczyzny 
klasycznej. Trudno powiedzieć co 
Głowacki podsłuchał, a co wymyślił w 
warstwie językowej. I nie jest to takie 
ważne, bo nawet w neologizmach in-
stynkt go nie myli.”

Przełomowym okazał się dramat 
Kopciuch wystawiony w Royal Court 
Theatre. Premiera odbyła się kilka 
dni po wprowadzeniu w Polsce stanu 
wojennego, a sam Głowacki nie po-
wrócił potem do kraju, wyemigrował 
do USA. Tym samym przestano grać 
jego sztuki na rodzimych scenach. 
Po opuszczeniu Polski powstały jego 
– rzec można – cztery najlepsze, a na 
pewno najbardziej znane dramaty: 
Fortynbras się upił (1990), Polowanie 
na karaluchy (1990), Antygona w No-
wym Jorku (1992) i Czwarta siostra 
(1999). Doświadczenia emigracyjne 
szczególnie odbijają się w Polowaniu 
na karaluchy, gdzie przedstawia parę 

Tak, póki co jest bardzo mało takich realizacji – przede 
wszystkim zajęli się tą tematyką Warlikowski w  Opowie-
ściach afrykańskich oraz Bartek Frąckowiak z Weroniką 
Szczawińską w spektaklu W pustyni i w puszczy.

G.N.: Tak, ma Pani oczywiście rację, to też świadczy o tym, 
że coś znowu jest na rzeczy. Jest wiele tematów, które 
wymagają przerobienia, jak na przykład stosunki polsko–
ukraińskie, które są przez teatr słabo artykułowane.

Dlaczego w takim razie Popiełuszko, a nie Kaliban?

G.N.: Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Nie było jakiejś 
jednomyślności, werdykt był rezultatem wielu dyskusji, 
nie jesteśmy jednym wielogłowym bytem.
Determinuje państwa patrzenie na tekst także różne 
specjalizacje w obrębie teatru?

G.N.: Tak, oczywiście, więc poglądy były bardzo różne i 
pojawiały się także rozbieżności, jeśli chodzi o ocenę po-
szczególnych tekstów. Nawet rozbieżności w interpretacji, 
tak duże, że nawet wykluczające się w pewien sposób.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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polskich emigrantów, którzy usiłu-
ją przetrwać i wybić się w Ameryce. 
Kolejnym, często wystawianym hi-
tem, jest opowieść o bezdomnych 
zamieszkujących dzielnicę  nowojor-
skiego Tompkins Square Park. Fabułę 
sztuki oparł na Antygonie Sofoklesa – 
jej główna bohaterka walczy o godny 
pochówek dla swojego ukochanego. 

Sztuki Głowackiego wystawiane były 
na wielu scenach na świecie, m.in. w 
Bonn, Nowym Jorku, Los Angeles, Las 
Vegas, Pradze, Sydney, Toronto, Lon-
dynie, Marsylii, Moskwie, Petersbur-
gu, Dagestan, Seulu i Tajpej. 

Festiwal R@port to - oprócz sztuk 
zakwalifikowanych do nurtu kon-
kursowego -  mnóstwo imprez towa-
rzyszących,  które prezentują życie 
i twórczość Janusza Głowackiego. 
Jednym z najważniejszych, ale i naj-
ciekawszych wydarzeń towarzy-
szących jest konferencja naukowa 
pod tytułem Dramaturgia Janusza 
Głowackiego – trochę teatru (próba 
całości) organizowana przez Teatr 
Miejski w Gdyni wespół z Katedrą 
Kultury i Sztuki Uniwersytetu Gdań-
skiego. Pierwszy dzień wystąpień 
teoretycznych przewidziany jest na 
19 listopada w Bibliotece uniwersyte-
tu Gdańskiego (godz. 10.00 – 12.00 i 
15.00 – 17.00), zaś drugi na 20 listopa-
da na Małej Scenie Teatru Miejskiego. 
W trakcie konferencji przewidziano 
także otwarcie wystawy Janusz Gło-
wacki Warszawa-New York, której ku-
ratorem jest Dorota Kowalik (kustosz 
Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego).
Józef Opalski przygotował wydarze-
nie Głowacki prapremierowy – perfor-
mance, w którym kilkoro aktorów Te-
atru Miejskiego zmierzy się z trzema 

niewystawianymi w Polsce tekstami 
dramatopisarza. Kącik mieszkaniowy, 
Spacerek przed snem oraz Choinka 
strachu to nie lada gratka dla miłośni-
ków twórczości pisarza. Wydarzenie 
odbędzie się w sobotę 24 listopada 
na Małej Scenie Teatru Miejskiego. 

W piątek 23 listopada na Dużej Sce-
nie Teatru Miejskiego Teatr Ateneum 
z Warszawy zagra monodram Jesie-
nin, który powstał na podstawie tek-
stu Janusza Głowackiego. W spekta-
klu wyreżyserowanym przez Józefa 
Opalskiego wystąpi Olena Leonenko 
wraz z zespołem muzycznym. 

Nie można przejść obojętnym wobec 
Kinoretrospektywy filmowej Janusza 
Głowackiego. W jej ramach wyświe-
tlony zostanie klasyka polskiej kome-
dii, czyli kultowy film Rejs. Ponadto 
pojawią się Billboard, Polowanie na 
muchy, Trzeba zabić tę miłość, Psycho-
drama czyli bajka o Księciu i Kopciusz-
ku wystawiona w zakładzie dla nielet-

nich dziewcząt w D. Wszystkie filmy 
będą grane w Muzeum Miasta Gdyni.

Muzeum Miasta Gdynia wyświetli 
także cykl sztuk Teatru Telewizji, w 
którym będzie można obejrzeć spek-
takle Wizyta, Polowanie na karaluchy, 
Antygona w Nowym Jorku, Miłość po 
dziewiątej, Czwarta siostra. 

Nowym miejscem, które, mam na-
dzieję, na stałe wpisze się w R@por-
tową mapę Gdyni jest urocza knajp-
ka Caffe Anioł (ul. Jana Kilińskiego 
6), gdzie w tym roku prezentowane 
będą Słuchowiska Teatru Polskiego 
Radia – wszystkie powstałe na pod-
stawie tekstów Janusza Głowackie-
go. Posłuchać będzie można sztuk 
Kopciuch, Fortynbras się upił, Podwór-
ko – świat, Antygony w Nowym Jorku 
czy Nocy z Weryńskim. 

W trakcie R@portu będzie można 
obejrzeć trzy wystawy fotografii do-
tyczących życia Janusza Głowackie-
go. Już wczoraj w Muzeum Miasta 
Gdyni odbył się wernisaż wystawy 
zdjęć autorstwa Czesława Czapliń-
skiego Janusz Głowacki w Nowym 
Jorku. 21 listopada w Galerii Ratusz 
(Urząd Miasta Gdyni) będzie miało 
miejsce otwarcie wystawy Janusz 
Głowacki na scenie i ekranie, na którą 
składają się fotografie z prywatnych 
zbiorów dramatopisarza. We foyer 
Teatru Miejskiego zainstalowana jest 
wystawa Wszystko dla Głowackiego z 
życia autora. 

Anna Petynia

Bibliografia:
http://www.januszglowacki.com/in_Polish/Biografia/biografia.htm

http://www.januszglowacki.com/in_Polish/Tworczosc/rozmowy.htm
http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/janusz-glowacki

Fot.  Joanna Żabnicka
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Mitologia w Andaluzji
Scenariusz do spektaklu Tauryda. Apartado 679 napisała 
reżyserka, Antonina Grzegorzewska. Jako absolwentka 
akademii sztuk pięknych podjęła się również pracy nad 
scenografią i kostiumami. Jaki jest tego efekt? Spektakl 
silnie działa na receptory wzrokowe i przypomina, że 
jest dobrze, kiedy dzieło teatralne dialoguje z innymi 
dziedzinami sztuki i kultury. 

Czytelna scenografia bazuje na rekwizytach, które w trak-
cie trwania spektaklu kilkukrotnie ulegają desygnacji: 
talerze w rękach Andaluzyjek/Niezadowolonych aktorek 
przemieniają się w wachlarze, by następnie stać się na-
rzędziem niewinnej gry przypominającej rozdanie kart i 
wróżbę przyszłego męża. Pomarańcze są słodkim symbo-
lem słonecznej krainy, a także owocem, z którego można 
wycisnąć ostatnie soki, próbując jednocześnie zapomnieć 
o swojej przeszłości. Sok ten jest równie słodki jak krew 
mężczyzny walczącego z bykami. Corridy to zresztą jeden 
z wątków spektaklu Grzegorzewskiej. Przemoc i przed-
miotowe traktowanie ciała, które  – jak mięso – zdaje się 
symptomatyczne dla mitycznej przeszłości Ifigenii. 

Scenografię i kostiumy poszczególnych aktów zbudo-
wano na zasadzie kontrastu i porównania. Andaluzyjki/

Niezadowolone aktorki noszą gustowne i bogate w fal-
bany suknie. Ifigenia – adidasy, obcisłe spodnie i bluzkę 
bez ramiączek. Córka Klitajmestry jest wyobcowana: nie 
zna tutejszego języka, nie chce też przyzwyczajać się do 
rytmu codziennego życia. Zamiast skorzystać z rady Rosy 
i dać oczom przywyknąć do jaskrawego słońca patrząc 
w czarną ziemię, Ifigenia nosi na szyi kilka par okularów. 
Kostiumy  w tym spektaklu są przede wszystkim znakiem 
miejsca, do którego przybywa Ifigenia jako –  jak sama 
mówi o sobie – „żywy trup”. 

Gdzie tak naprawdę jesteśmy? Kalambur Tauryda. Apar-
tado 679 rozwikłałam nieco dzięki wypowiedzi samej 
Grzegorzewskiej: apartado w języku hiszpańskim ozna-
cza skrzynkę pocztową, jest też nazwą boksu w którym 
przetrzymuje się byki przed walka,, a równocześnie przy-
miotnikiem tłumaczonym jako ‚oddalony’. 

W pierwszej scenie przyjeżdżająca do Taurydy Ifigenia 
pojawia się z walizkami; poszukuje rodziny – nawet ojca 
do którego cały czas ma żal, ale którego jednak cały czas 
kocha. Akcja rozgrywa się gdzieś w Andaluzji, a skrytka 
pocztowa 679 jest znakiem odległości, jaką bohaterka 
musiała pokonać, by odważyć się na porzucenie niezre-
alizowanego życia w Aulidzie. Nie znajduje śladów listów 
od Agamemnona i Klitajmestry, postanawia więc pozbyć 
się swojej fantasmagorii. Ubrana w czerwoną suknię z fal-

Fot.  Natalia Grygiel



Recenzja   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9

baną zabija swoją przyjaciółkę w sukni ślubnej, której 
życie wyglądało tak, jak kiedyś sobie wymarzyły. 
Kontrast bieli i czerwieni  symbolizuje uśmier-
cenie tęsknoty za niezrealizowanym – na wi-
downi pojawiają się aktorki przebrane za 
żałobnice. Przyjmując hiszpański strój, 
język i obyczaje Ifigenia mówi do Rosy, 
że ma ochotę na mięso. Tym razem 
aktorki przebrane za byki liżą swoje 
rogi i dumnie śpiewają piosenkę po 
hiszpańsku. W ostatnich scenach 
widzimy już w pełni zasymilowaną 
bohaterkę, która nie słyszy wyznań 
skruchy ojca, a swojej córce bez go-
ryczy pokazuje ruiny Aulidy.

Spektakl ten skojarzył mi się z Heł-
mem grozy Wiktora Pieliewina. Za-
stanawiałam się więc, jak scenicznie 
będą funkcjonowały postaci. Czy 
tak jak u rosyjskiego dramatopisa-
rza będą wykluczone z fizykalnej 
przestrzeni? Jak wygląda komuni-
kacja między postaciami? Po spek-
taklu Antoniny Grzegorzewskiej 
próbuję też odpowiedzieć na pyta-
nie, do czego odnosi jest współcze-
sna Ifigenia lub czego mogłaby zo-
stać patronką? Intuicyjnie czuję, że 
Ifigenia jako dziewczyna kupująca 
ciuchy przez Allegro może być sym-
bolem zachodniej cywilizacji, wprowa-
dzając zestawienie świata materialnego z 
arkadyjską, peryferyjną Andaluzją. Tylko 
czy akurat ta postać mityczna jest do 
tego potrzebna i czy w ogóle ma to 
jakieś znaczenie? W spektaklu Tau-
ryda. Apartado 679 zabrakło mi 
również jasnej relacji między 
postaciami. Doszukiwałam się 
Artemidy w postaci Rosy, jed-
nak na spotkaniu po spekta-
klu Grzegorzewska podkre-
śliła, że nie należy doszukiwać 
się w jej przedstawieniu nadbaga-
żu tradycji Eurypidesa. Oczywiście, zgodzę się, bo to skut-
kować może martwicą interpretacyjną i unieruchomić 
tekst. Do kogo więc przyjeżdża Ifigenia? Być może odpo-
wiedź tkwi w „nierzeczywistym” modusie egzystencji. 

Tauryda. Apartado 679 z pewnością niesie za sobą bogac-
two obyczajowe z naciskiem położonym na wspaniałą An-
daluzję. Brakowało mi jednak wyrazistego skonstruowa-
nia postaci i spektaklu w ogóle. Nawiązywanie do mitu 

pozwala na podkreślenie – jakże ważnego – uczestnic-
twa w kulturze, równocześnie pomagając uporządkować 
wątki fabuł, uaktualnić narrację, a niekiedy przerwać tabu 
społeczne. Jest dobrze, kiedy motywacja ku temu jest sil-
na i znacząca. Jeśli więc figura antyczna wykorzystywana 
jest jako narzędzie do zerwania z pewną linią tradycji, to ja 
jako widz chcę wiedzieć, czemu ma to służyć.

Natalia Grygiel

Rys. Joanna Libuda
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Artystka i pomarańcze
Aulida była krwawa i czerwona, a Tauryda jest... pomarań-
czowa. O pomarańcze!   Pomarańczowe głowy i miąższe 
pomarańczowe, i skórki z prawdziwej skóry pomarańczo-
wej. Jakby pomarańcze Micińskiego – złotem migoczące, 
a jednak nieco miłosne i krwawe, ale też jakby Poświatow-
skiej pomarańcze – pomarańcze bólu, co to się je sprawie-
dliwie na pół rozcina, by gorzkim ziarnem karmić głodne 
usta. 

W swoim spektaklu Antonina Grzegorzewska sięga po in-
spiracje niemalże zewsząd – zagląda do krainy umarłych 
i wyciąga stamtąd Eurypidesa i Janis Joplin, odwiedza 
nieomal hiperrealistyczną świątynię pulsujących barw 
Wojciecha Fangora, wyciąga rękę do wyznawców teatral-
nej deziluzji, wkracza w naznaczoną falliczną symboliką 
byka oraz ogniem i pasją flamenco przestrzeń 
erotyzmu. W konsekwencji na scenie próbuje 
się mówić, śpiewać, a nawet tańczyć o proble-
mach kozła ofiarnego, wyobcowania, winy, 
o naznaczeniu wiecznym cierpieniem oraz 
o mechanizmach wymazywania – powstaje  
pomieszanie wszystkiego ze wszystkim, este-
tyczny bałagan bez rytmu, bez wrzenia napięć. 
W ten sposób Antonina Grzegorzewska suge-
ruje ponuremu, ospałemu światu, że zawsze 
znajdzie się jakieś nowe życie do kochania. 

Egzemplifikacją powyższej możliwości ma być, 
oparta na antycznym micie, historia Ifigenii (w 
tej roli Małgorzata Klara) - według interpretacji 
reżyserki kobiety uzależnionej od interneto-
wych aukcji i targowisk tandety, przybywają-
cej do Taurydy z trzema kolorowymi walizkami 
i z „szalenie modnym ostatnio” statusem pół-
trupa. Córka Agamemnona przybywa w te nie-
znane strony, by w rytmie flamenco i pośród 
tchnących agresywną namiętnością odgłosów 
corridy, rozpocząć nowe, cudowne, bezkarnie 
pomarańczowe życie. 

Grzegorzewska jako scenografka osiąga prze-
dziwny efekt – mimo wyrazistych, bardzo 
plastycznych elementów scenografii, którymi 
często stają się również ciała aktorek – wszyst-
ko zdaje się uzupełniać, barwnie gmatwać i 
zamazywać. Komponowanie ukrytych w po-
marańczach, szlakach czerwonych kółeczek 
czy wygłaszanych po hiszpańsku monologach 
znaczeń można przyrównać do tkania tajem-
niczej, zwodzącej swą plastycznością, symbo-
licznej sieci. Wszystko to ma miejsce w ramach 
prostej i całkiem ładnej w gruncie rzeczy te-

atralnej przypowieści o konieczności przecinania pępowi-
ny, o nieskończenie wielu możliwych końcach świata, o re-
interpretacji mitu wiecznego powrotu. Tauryda mogłaby 
stać się poetycką metaforą zagłuszania tęsknoty, współ-
czesną opowieścią o odradzającym się feniksie, gdyby nie 
uległa wcześniej przekształceniu w wrzeszczącą, hałaśliwą 
maskaradę, niespójną i nużącą źle skonstruowanymi dia-
logami wariację na temat wygasającej klątwy. 

Tauryda... okazała się nieciekawą próbą wskrzeszenia, jak-
że inspirującego, starożytnego dzieła. Grzegorzewska lu-
buje się w nadmiarze i nie wierzy, że nie potrzeba niebie-
skiego śnieżku ani szczekających ptaszków, by pokazać 
jak wszystko na świecie może pięknie dziać się. 

Alicja Muller

Fot.  Bartek Warzecha
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Teatr Współczesny w Szczecinie
Antonina Grzegorzewska

Tauryda. Apartado 679
reżyseria, scenografia, kostiumy: Antonina Grzegorzewska

muzyka: Stanisław Radwan
reżyseria światła: Paweł Heppner

obsada: Małgorzata Klara (Ifigenia), Anna Januszewska (Rosa), Barbara Biel, Maria Dąbrowska, Joanna Matuszak, 
Magdalena Myszkiewicz, Magdalena Wrani-Stachowska (Andaluzyjki/Niezadowolone aktorki), Grzegorz Młudzik 

(Torreador, Agamemnon), Rita Skalska (Dziewczynka, córka Ifigenii)
prapremiera: 12 października 2012 r.

Fot.  Bartek Warzecha
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Gazetę festiwalową redagują:

TEATRALIA (www.teatralia.com.pl) w składzie: 
Magdalena Bałajowicz, Olga Drygas, Natalia Grygiel, Anna Kołodziejska, Agnieszka Misiewicz (redakcja), 

Alicja Muller, Anna Petynia, Aleksandra Pyrkosz, Joanna Żabnicka (korekta)

oraz: Weronika Łucyk
skład i łamanie: Monika Ambrozowicz

rysunki: Joanna Libuda
kontakt: poznan@teatralia.com.pl

Pomnik Poetów Polskich (1)
Tegoroczną edycję R@portu nawiedzają nie tylko żywo zainteresowani teatrem, ale także – zaznaczając swoją 
obecność, zwłaszcza w różnego rodzaju przemowach – duchy polskich poetów. Nie odmawiając im ani statusu 
dobra narodowego, ani talentu, który był przyczyną nośności ich frazy, warto zastanowić się, co oni właściwie 
tutaj robią. Gościnne występy pisarzy są dodatkową atrakcją festiwalu – jak się okazuje nie chodzi tylko o Janusza 
Głowackiego. To właśnie oni zaskakują – zdaje się, że nie tylko słuchaczy, ale także samych mówców – podrzucając 
im swoje strofy. Chcąc nie chcąc stają się zatem pokątnymi patronami gdyńskiego festiwalu. Chciałabym fakt ten – 
w przypływie natchnienia – uczcić pieśnią przeznaczoną do wykonania wspólnego.

Patroni na gapę. Pieśń powszechna

REF.: Jest coś na rzeczy, ludziom się spieszy,
by zewrzeć sens.

Jest kraj nad Wisłą, Odrą i Wartą,
w którym poeci trzymają się twardo;
siadają pod lipą, dębem lub brzozą
i wymyślają, co tylko mogą –

bo chodzi o to, aby język giętki
wyraził nie wszystko, co głowa pomyśli,
lecz by nie szczędził słów dla piosenki
(a inni poeci płonęli z zawiści).

REF.: Jest coś na rzeczy, ludziom się spieszy,
by zewrzeć sens.

Chociaż pomarli wielcy wieszczowie,
uparcie trwają w ich skrytej namowie.

Niezaproszeni przychodzą tłumnie,
każdy coś szepce, że w swojej trumnie

nie starcza mu miejsca na nowe rymy.
Przychodzą na słowo i w słowo nam wchodzą
frazy o których nawet nie śnimy,
mówimy więc lipą, dębem i brzozą.

REF.: Jest coś na rzeczy, ludziom się się spieszy,
by zewrzeć sens.

Nie wartościując, każdy chciał dobrze:
nasz meteorolog, pan Lechoń Jan,
by w Polsce wiosna była na dworze,
a Herbert, by Polak prostował się. Dlań

było istotne, że mówił o rzeczach,
których z obcym kontekstem nie mieszał.
I ty trzymaj się tego – pamiętaj Polaku: skrzydlate są słowa
tylko, gdy jasna pomyśli je głowa.

Joanna Żabnicka


