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Liber(ał) w teatrze
Ze scenografką Dorotą Gaj-Woźniak (Grupa Mixer) oraz aktorką Angeliką
Cegielską, o spektaklu Aleksandra. Rzecz o Piłsudskim, rozmawia Natalia
Grygiel., s. 5

Najlepsze kasztanki
są na placu
Piłsudskiego
Znaczenie kobiety w spektaklu
Marcina Libera jest marginalizowane, wyśmiewane, wykpione
chórkiem mędrków we frakach
wyjętych wprost z politycznego
bankietu. Celowo. Uczynkami
słabej płci nie warto było (jest?)
zaprzątać sobie głowy w świecie
pełnym czynów mężczyzn.
O spektaklu Aleksandra. Rzecz o
Piłsudskim Sylwii Chutnik pisze
Anna Kołodziejska., s. 2.

Herstory:
Aleksandra-Kasandra
Próba nadrobienia strat w
obecności kobiet w dominującej
narracji historycznej to cel, jaki
stawiają sobie Sylwia Chutnik i
Marcin Liber w spektaklu Aleksandra. Rzecz o Piłsudskim.
Recenzja autorstwa Olgi Drygas
na s. 4
Fot. B. Sowa
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Najlepsze kasztanki są na placu Piłsudskiego
Znaczenie kobiety w spektaklu Marcina Libera jest marginalizowane, wyśmiewane,
wykpione chórkiem mędrków we frakach
wyjętych wprost z politycznego bankietu. Celowo. Świadczy o tym choćby sam tytuł sztuki
– Aleksandra. Rzecz o Piłsudskim. Uczynkami
słabej płci nie warto było (jest?) zaprzątać
sobie głowy w świecie pełnym czynów mężczyzn. W czasach powszechnej rewolucji i
przewrotów społeczno-politycznych. W czasach radości z odzyskanego śmietnika. Wtedy, kiedy kobiety zaczynały wyłamywać się z
patriarchalnego porządku rzeczy.

Zamiast sceny – sadzawka. W niej trzy kobiety w otoczeniu nenufarów wyjętych wprost z Nocy i dni Marii Dąbrowskiej. Fragment z Trędowatej Mniszkówny recytowany
przez jedną z aktorek nie pozostawia żadnych złudzeń, co
do konwencji, z jaką będziemy obcować na wodnej scenie. Akcent karykatury, przerysowania, wnosi dodatkowo chór czterech mężczyzn ubranych we fraki i kalosze,
komentujący wokalnie to, co dzieje się w wodzie. Wykorzystanie idyllicznego obrazka z romantycznych uniesień
Barbary Niechcicowej oraz naiwnego, egzaltowanego,
naszprycowanego sielankowymi epitetami stylu autorki Gehenny wpisuje się w koncepcję ironicznej tragifarsy
przedstawienia.
Historia Aleksandry Szczerbińskiej staje się tu
pretekstem do opowiedzenia o kobiecie w
okresie międzywojnia w ogóle. Rodzącej się
emancypacji, nieustannie napotykającej opór
ze strony mężczyzn. Wizerunek bohaterki został rozwarstwiony i charakterologicznie pokawałkowany. Każda z trzech aktorek to inne
oblicze Aleksandry: bojowniczki o wolność,
przemycającej broń i amunicję pod suknią i
gorsetem, samarytanki czynnie udzielającej
się socjalnie czy zazdrosnej o uczucia męża
żony, pilnującej swego rodzinnego terytorium.
Choć nie wiadomo z jak silną indywidualnością mielibyśmy tu do czynienia, reżyser sprowadza widza na ziemię. Pomimo swych wyrazistych cech, żadna z bohaterek nie jest wolna
od stereotypowej nagonki, wtłaczającej ją w
określone ramy społeczne. Świadczą o tym
nie tylko obraźliwe, naszpikowane niesprawiedliwą plotką i fałszywym mniemaniem
komentarze ze strony męskiego chóru, ale i
pląsanie bohaterek w takt klawesynowych
melodii. Taniec ten do złudzenia przypomina
mechaniczny i powtarzalny układ choreograficzny porcelanowej baletnicy każdorazowo
nakręcanej od nowa.

Rys. Joanna Libuda

Spektakl Libera należy to tego rodzaju przedsięwzięć artystycznych, które więcej wyrażają
formą niż treścią. Koncepcja obrazowania zamyka się w polifonii gatunkowej, stylistycznej
i semantycznej. Groteska współgra z parodią,
piosenka z elementami rewii i kabaretu, balet
z pantomimą, synchroniczny układ ruchów
z totalnym chaosem na scenie, gdzie wodę
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rozbryzguje się w kierunku widowni, aktorzy szaleją z wytwornicą dymu, męska część zespołu z fraków wskakuje
w stroje baletowe, a wypchana Kasztanka kołysze się nad
głowami grających.
Temu mocnemu przekazowi towarzyszy wyrazista gra aktorek: Rozalii Mierzickiej (najbardziej dynamiczna i porywająca rola w tym spektaklu), Angeliki Cegielskiej i Mirosławy
Żak. Również z chóru mężczyzn wyróżnia się artystyczna
trójca w osobach Rafała Kosowskiego, Filipa Perkowskiego
i, zagrzewającego do baletowych pląsów, Ryszarda Węgrzyna. Indywidualizm koncepcyjny spektaklu zostaje podkreślony poprzez wyjątkowość kreacji każdego z aktorów.
Za to przedstawieniu również należą się solidne brawa.

Fot. B. Sowa

Nenufary, kobiety w wodzie niczym nimfy z prerafaelickich płócien. Jak łatwo ten sentymentalizm posłać w
diabły i utopić w plastikowych butelkach, męskich podrygach w kaloszach zamiast baletkach, wyplutych w toń
stawiku pestkach czereśni! Marcin Liber wiedział, w jakie
tony uderzyć, żeby wstrząsnąć. Opowiada czyjąś historię,
ale inaczej. I za to ’inaczej’ chylę czoła.
Anna Kołodziejska

Fot. Agnieszka Misiewicz
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Herstory:
Aleksandra-Kasandra
Próba nadrobienia strat w obecności kobiet w dominującej narracji historycznej
to cel, jaki stawiają sobie Sylwia Chutnik
i Marcin Liber w spektaklu Aleksandra.
Rzecz o Piłsudskim. Jest to przedsięwzięcie dość odważne i trudne, gdy bohaterką
ma być nie anonimowa kobieta czy zbiorowość, ale druga żona Marszałka.
Aleksandra Szczerbińska była osobą niezwykłą, o radykalnych, feministycznych poglądach. Kobietą walczącą,
konspirującą i przemycającą broń – Rewolucjonistka
(Rozalia Mierzicka) – to jej pierwsze sceniczne wcielenie. Ale była także Matką (Angelika Cegielska) i żoną,
Zdradzaną (Mirosława Żak). To zapomniana postać, domagająca się swojej historii, a postulat ten, umocniony
podtekstem genderowym, prowadzi do walki zakrojonej na szerszą skalę – walki o feminizację narracji, nie
tylko jednostkowej (choć na poziomie jednostki się
rozgrywającej). Bohaterka przechodzi przez serię upokorzeń i wyzwisk adresowanych do niej przez czterech
mężczyzn ubranych we fraki (ustępy dopisane przez
Sebastiana Majewskiego nazywającego się Strzelcem
Młodszym: jak? – Rafał Kosowski; i. - Ryszard Węgrzyn;
a! - Piotr Tokarz; co? - Filip Perkowski) i śpiewających/
mówiących jedynie w konkretnym, narzuconym rytmie,
do granej melodii. Panowie wyśmiewają reprezentantki
brzydkiego słowa na ‘p’, Konopnicką czy Nałkowską, a
uwięziona w gestach, sukniach i etykiecie Aleksandra
stara się przypomnieć o swoich dokonaniach i poświęceniach. Odpowiada jej władczy rechot – his-tory.

Całość spektaklu została wpisana w ramy melodramatu – sensacyjna fabuła o ckliwym nacechowaniu,
nastrój sentymentalno-patetyczny, miłość borykająca się z problemami nie do przejścia. Nie mogło
zabraknąć nawiązań do sztandarowego polskiego
dzieła tego gatunku – Trędowatej. Wskazuje na to
już sama konstrukcja sceny jako stawu, w którym
pływają nenufary (zbierane zresztą przez jednego z
mężczyzn, co jest oczywistą kalką jednej ze scen powieści). Ten spokojny obraz zostaje zaburzony – do
wody trafiają odpadki z walk: popiersie, szable, kanistry, hełmy… W każdej z tych walk uczestniczyły w
jakiś sposób kobiety, w żadnej z nich nie ma o nich
mowy.
Najważniejszym spośród trzech wcieleń Aleksandry,
wydaje się Rewolucja: to ona jest główną emancypantką. Pozostałe dwie mimowolnie wpadły w
konwencjonalne ramy Matki Polki, kobiety zajmującej się domem, dziećmi i mężem, który zdradza.
Rewolucja najdłużej walczy z narzuconym gestem
szamocząc się w furii, pluje pestkami na odległość
i najwięcej opowiada o swoich dokonaniach – najgłośniej domaga się miejsca w historii. Buduje obraz
współczesnej kobiety walczącej o herstory.
Jednak wszystkie wcielenia Aleksandry funkcjonują
mimo wszystko cały czas w cieniu męża/mężczyzny/
Marszałka. Mimo, że fizycznie go nie ma, owa figura braku determinuje całą opowieść. Chociaż w tytule pojawia się on na końcu, jednak o nim ta cała
‘rzecz’. Dominację history przypieczętowuje martwe,
ale zachowane ciało Kasztanki wiszące ponad sceną
i niedające zapomnieć o nim – o mężczyźnie. Partycypacja nieudana, kobieta przegrana. Aleksandra-Kasandra.
Olga Drygas
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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
Sylwia Chutnik
Aleksandra. Rzecz o Piłsudskim
reżyseria i współpraca scenograficzna: Marcin Liber
tekst ustępów i dramaturgia: Strzelec Młodszy (Sebastian Majewski)
scenografia i kostiumy: Grupa Mixer
opracowanie muzyczne: Małgorzata Sarbak
konsultacja choreograficzne: Iwona Pasińska
obsada: Rozalia Mierzicka, Mirosława Żak, Angelika Cegielska, Rafał Kosowski,
Ryszard Węgrzyn, Piotr Tokarz, Filip Perkowski
premiera: 17 listopada 2011 r.

Liber(ał) w teatrze
Ze scenografką Dorotą Gaj-Woźniak (Grupa
Mixer) oraz aktorką Angeliką Cegielską rozmawia Natalia Grygiel.

Natalia Grygiel: Tegoroczny sezon teatralny bogaty
jest w reinterpretacje biografii Polaków, którzy zostali
wyparci z naszej świadomości lub też zyskali rangę nietykalnej świętości. Widzowie nie zawsze chcą przyjąć
‘nową wersję’ postaci i zarzucają manipulację biogramem. Komornicka w interpretacji zespołu Frąckowiaka
dla niektórych odbiorców jest zbyt kobieca, Popiełuszko u Pawła Łysaka niebezpiecznie przerywa pewien mit.
Czy spotykają Was podobne reakcje?
Dorota Gaj-Woźniak: My się nie boimy niczego.
Angelika Cegielska: Po pierwsze, to my się nie boimy
niczego, a po drugie to Aleksandra. Recz o Piłsudskim była
pierwsza. Komornicka, biografia pani Danuty Wałęsowej
ukazały się później. Nie baliśmy się żadnego porównania. Nie musieliśmy też wpisywać się w jakiś nurt, bo te-

raz modne są biografie. Robiąc ten spektakl absolutne
nie chcieliśmy dać się zastraszyć takiemu myśleniu, ponieważ jest to troszeczkę zamykające. Staraliśmy się być
bardzo uczciwi w stosunku do tej kobiety. Wydaje mi się,
że podeszliśmy do tego z wielkim sercem, a niekoniecznie
z rozumem. Może to brzmi dość banalnie, ale Aleksandra
Piłsudska wzbudza w nas ogromny szacunek, mamy też
dla niej wiele współczucia, ale też wiele podziwu. Nie zastanawialiśmy się jak to zostanie odebrane. Chcieliśmy
pokazać historię kobiety, która wydaje nam się, że jest w
pewnym sensie uniwersalna.
Czy można, idąc tym tropem, czytać postać Aleksandry
jako postać kobiety współczesnej?
D. G.-W.: Ja myślę, że właśnie o tym jest ten spektakl: o
myśleniu o kobiecie, żeby dać jej głos. Myślę, że Marcin
chciał przez to wydobyć ten głos kobiety, że jest tak, że
jest siak, łatwo, trudno. Chcieliśmy pokazać kobietę, która
walczy – jest w niej rozdarcie. Chodzi właśnie o uniwersalność. Fajny jest ten przekaz. Jest to trochę Gretkowskie,
Nałkowskie. Skrzynka piwa, przywoływanie haseł z różnych czasów, nazwisk, symboli – wszystko to ma charakter uniwersalny.
Ciąg dalszy na s. 6
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Liber(ał) w teatrze - ciąg dalszy ze s. 5
Zastanawiałam się nad prezentacją kultury patriarchalnej w tym spektaklu – jakby nie spojrzeć, teksty Sylwii
Chutnik są mocno feministyczne. Wyemancypowana
Pina Bausch i panowie w strojach balerin. Oni zawłaszczają kobiecą przestrzeń czy przeżywają kryzysy męskości?
D.G.-W.: Ja traktuję to jako ukłon w kierunku Piny, ale też
jest to swoisty rodzaj zabawy, zmiany napięcia całości
spektaklu.
A.C.: A ja myślę, że mężczyźni zakładają te paczki, wchodzą do tego basenu i zagarniają kolejny raz przestrzeń,
która jest kobieca.
D.G.-W.: …ale ciągle w gumiakach.
A.C.: Cały czas w gumiakach. Oni są też cały czas bardzo
dobrze przygotowani. Potrafią to zrobić lepiej, gorzej.
Natomiast maski, które pojawiają się z tyłu są ważnym
elementem całości. Być może panowie zaanektowali
nam kolejną przestrzeń, wspaniale tańczą. Tymczasem
maski goryli są inspiracją takiej bardzo znanej grupy feministycznej Guerilla Girls. To są dziewczyny, które współcześnie walczą o prawa kobiet. Panowie może znowu
zaanektowali nam przestrzeń, ale to my stoimy za nimi i
depczemy im po piętach.

naprawdę każda z nas musi wziąć na siebie inny aspekt
tej kobiety, ale cały czas działać będziemy jako jeden organizm.
D.G.-W.: To jest najważniejsze, że przez ten jeden organizm zostały ukazane trzy aspekty życia kobiety. To prowadzi to pokazania jej dramatu.
A.C.: Dla mnie było to też bardzo ważne aktorsko doświadczenie. Pierwszy raz grałam nie tyle to samo, ale jedną myśl z koleżankami. Naprawdę niesamowite było to,
że mogłyśmy się po sobie nawzajem wspinać. Kiedy koleżanka czuje się nie w formie, to mamy świadomość możliwości wspinania się po sobie. To nie jest tak, że każda ma
swój jeden wyznaczony szlak, ale wszystkie strzelamy do
tej samej bramki.
D.G.-W.: Marcin też daje chyba taką furtkę, prawda? On
daje pewien rys, a wy możecie sobie jakby sami budować
role. Zostawia spektakl otwarty, przekazuje pałeczkę aktorom i to jest wspaniałe.
A. C.: Tak. Marcin daje niesamowitą wolność aktorom.
Dziś pozwolę sobie na ściągnięcie majtek, a innego dnia
już nie, bo czuję, że mam na coś innego czas i on to rozumie. Daje przestrzeń, daje wolność. To świadczy o tym, że
on bardzo szanuje aktora.

Jak wyglądała praca nad
budowaniem roli? Marcin
Liber zdecydował się rozbić monolog na trzy postaci. Pracowałyście organicznie nad charakterami
Aleksandry?
A.C.: Ciężko pracować
organicznie, skoro są to
zupełnie inne osoby posiadające własną organikę, własny sposób grania,
postrzegania świata. Natomiast przez to, że był to
tekst przygotowany przez
Chutnik jako monolog, to
później, wybierając sobie
bardzo konkretne aspekty
Aleksandry Zdradzonej,
Matki, Rewolucji, miałyśmy świadomość, że tak
Fot. Agnieszka Misiewicz
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Strangers in the night
Świat kloszardów okrakiem na ławce stoi,
noc jaśniejsza jest tutaj niż dzień. Codzienność niebezpiecznie przeradza się w wieczność. Każdy kolejny dzień jest wciąż tym samym, a pusta kieszeń wydaje się pełniejsza
od pustego nieba.
Antygona w Nowym Jorku to złowieszczo-dowcipna, a
przede wszystkim szalenie brutalna, tragifarsa o przepisanym na koszmar permanentnej beznadziei, amerykańskim śnie. Bohaterowie Głowackiego stają się synekdochą
wszystkich ofiar dalekiego i obojętnego nieba. Inscenizacja Kazimierza Kutza jest udaną próbą przełożenia zapisanej w tekście tragedii, dekonstrukcji iluzji raju.

mniej lub bardziej, racjonalne, intymne, małe zaświaty.
Lubią się ogrzewać flaszkami ciepłego Pershinga i wzruszać oglądaniem zdjęć pięknych, szczęśliwych ludzi w ich
wieku, którymi przecież – gdyby nie brud za paznokciami
i nieczesane, nieogolone głowy pod butwiejącymi czapkami – mogliby być. W ich upodlonych, gnijących cielskach wciąż rodzą się zaskakująco ludzkie sny: o domach,
kwiatach, obrazach, kobietach. Ich dalekie kochanki mają
gładkie policzki, sarnie nóżki i gołębie serca.

Od rajskiego nieba Ameryki oddzielają naszych bohaterów kartonowe dachy i sufity sklejone z gazet. Eden zagracają niedopałki i przewrócone, potłuczone szkła. Uwielbienie ciemności łączy się tutaj z tęsknotą za ciemnością
ostateczną. Pocieszenie stanowi mętna mieszanina politury z denaturatem. I jeszcze muzyka. Tak, muzyka, po-

Od rajskiego nieba Ameryki oddzielają naszych bohaterów kartonowe dachy i
sufity sklejone z gazet. Eden zagracają niedopałki i powywracane, potłuczone
szkła. Uwielbienie ciemności łączy się tutaj z tęsknotą za ciemnością ostateczną.
W strasznym parku przygarbieni kloszardzi przytwierdzają się do ławek, by wiatr nie porwał i nie poniósł strzępów
płaszczów i wilgotnych swetrów, od których dawno już
odstąpiła barwa. Gdy przychodzi wielka zima, ich brudne
łapska tańcują jak opętane nad śmierdzącym gołębimi
trupami ogniskiem. Przetrzymają wszystko, nawet pozornie nieznośne zawodzenia, dzikie wrzaski i jeszcze gorsze milczenie ciał zwisających z drzew i bram. Tę hardość
wspaniale odgrywają aktorzy (Anna Dymna, Jerzy Trela,
Jan Peszek), których twarze – doprowadzone makijażem
realności z mrozu i brudu – do stanu wizualnej degrengolady, obok dominującego, także mentalnego, syfu – odbijają również niezatopioną jeszcze ostatecznie, wzruszającą nadzieję.
Bezdomni z Manhattanu tworzą wyłącznie anonimowe historie. Są wyrwani z kontekstu – formy ich egzystencji nie
da się do niczego przyrównać, bo jak połączyć kloszarda
z malarzem, a rzeczywistość najniższej rangi z galeriami
sztuki w opisie pojedynczego istnienia? Wydają się pogodzeni z tą sytuacją, nie poszukują nikogo – zawsze, w za
każdym razem jednakowo martwym i sinym parku, wstają
i otrzepują koce oraz dłonie, by co noc, bez pojękiwania,
złorzeczenia czy przeklinania, od początku budować kartonowe domy. A jednak, równocześnie, wszyscy tworzą,

nieważ zawsze się śpiewa w beznadziei. Muzyka Sinatry
– czyli ta, która niesie opowieść o ciepłym tańcu nieznajomych i piekielna muzyka Boscha, czyli harfa przecinająca nagiego mężczyznę albo gryf lutni, do którego czarny
jaszczur przywiązuje kolejną ofiarę. Nietrudno usłyszeć tę
przedziwną dwoistość w spektaklu Kutza. Nietrudno też
przerazić się niedwuznacznym ostrzeżeniem policjanta –
miejsce akcji jest zawsze tam, gdzie właśnie próbujemy
zbudować własne niebo.
Alicja Muller

Janusz Głowacki
Antygona w Nowym Jorku
reż. Kazimierz Kutz
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Pijany Fortynbras
Słuchowisko to rodzaj teatru, który posługuje się jedynie dźwiękiem, przez co przypomina w sposobie odbioru muzykę. Wymaga
od słuchacza dodatkowej pracy wyobraźni,
samodzielnego aktu kreacji uzupełniającego
świat brzmień. Odbierając bodźce dźwiękowe ludzka świadomość wytwarza przedmiot
przestrzenny, nadaje im kształty i rozmiary,
wyznacza gęstość i bryłowatość. Słuchając
dźwięków umysł lokalizuje je w przestrzeni,
co nazywane jest ‘perspektywą dźwiękową’.
Teoretycy mówią również o wytwarzaniu
przez dźwięk cielesności i materialności. Wobec tak przyjętej perspektywy, słuchowisko
wykracza poza materię audio – ma szansę
stać się rodzajem teatru, w którym akt inscenizacji ma miejsce w wyobraźni słuchacza. Jej
uruchomienie następuje przez tekst, dobór
głosów i warstwę foniczną zaprojektowaną
przez twórców.
Przestrzeń, w której prezentowane są festiwalowe
słuchowiska sprzyja takim twórczym praktykom. Południowe, jesienne słońce wpadające przez okna na
miękkie kanapy, eklektycznie zestawione meble w klimacie domu kochanej babuni oraz zapach kawy i herbaty tworzą dobre warunki do zanurzenia się w świat
każdego słuchowiska. We wtorek w Caffé Anioł zaprezentowano utwór przygotowany przez Janusza Kukułę,
głównego reżysera i dyrektora Teatru Polskiego Radia.
Fortynbras się upił to tragifarsa Janusza Głowackiego
z wczesnych lat 80., opublikowana blisko dekadę później. Dramat opowiada o wydarzeniach zawartych w
Halmecie Shakespeare’a, ale z pozycji dworu norweskiego. W przyjętym przez autora ujęciu wydarzenia
w Danii są efektem intryg dwóch tyranów z państwa
ościennego. To oni sterują akcją doprowadzając do kolejnych morderstw, a ich celem jest posiadanie władzy
zarówno w Danii, jak i w Norwegii. Sternborg i Ośmiooki nie działają otwarcie, ich posunięcia są efektem
chłodnej, przemyślanej kalkulacji. Marionetką w rękach
despotów stają się kolejno inni bohaterowie dramatu
obu królewskich dworów, co doprowadza do niemal
całkowitej likwidacji obu dynastii. Fortynbrasowi przeżycie umożliwia strategia praktykowana blisko całe ży-

cie – jako alkoholik, wiecznie pijany książę nie stanowi
zagrożenia w oczach despotów, jest dla nich żywym
pionkiem podatnym na manipulację.
Biorąc pod uwagę czas i okoliczności powstania dramatu, skojarzenia polityczne odnoszące się do relacji Polski i ZSRR są dość oczywiste. Janusz Kukuła rezygnuje
z jakichkolwiek historycznych odniesień. Uniwersalny
wymiar opowieści buduje muzyka instrumentalna,
niepokojąca i mroczna, bo oparta na dysharmonii i
zmiennym rytmie. Reżyser tworzy oszczędną w środkach opowieść o zawłaszczaniu władzy, przemyślanym
i cynicznym charakterze tworzącego się zła oraz próbie
stawiania oporu. Kukuła podąża za tekstem Głowackiego, poddaje się jego strukturze i narracji. Andrzej Chyra
jako Ośmiooki to spokojny, ważący słowa polityk działający w białych rękawiczkach, choć gotowy na pozbycie się własnego współpracownika, gdy nadejdzie potrzeba. Fortynbras przedstawiony zostaje jako dojrzały
mężczyzna, a nie młody, nieodpowiedzialny książę.

Fortynbrasowi przeżycie umożliwia
strategia praktykowana blisko całe
życie – jako alkoholik, wiecznie pijany książę nie stanowi zagrożenia w
oczach despotów, jest dla nich żywym
pionkiem podatnym na manipulację.

Głęboki, melodyjny głos Piotra Fronczewskiego tworzy
postać zdystansowaną, inteligentną, doświadczoną
i wrażliwą, która zmaga się z opresyjną sytuacją narzuconą mu jako pretendentowi do tronu. Alkoholizm
jest dla niego fortelem, grą na zwłokę, próbą ocalenia
siebie poprzez dyskredytację własnej osoby, ale jednocześnie to pułapka, rodzaj podwójnej rozgrywki wymagającej autentycznego popadnięcia w nałóg. Paradoksalnie upojenie staje się stanem, w którym bohater
zyskuje jasność sytuacji, w której się znalazł, a halucynacje są niczym innym jak świadomością prawdy spychaną w podświadomość. Przeciwieństwem takiego
Fortynbrasa jest Hamlet. Występujący w tej roli Mariusz
Bonaszewski mówi szybciej, nieco nerwowo, operuje
wyższymi tonami, przez co sprawia wrażenie osoby
młodszej i bardziej porywczej. Mimo ostrzeżeń Fortynbrasa Hamlet wypełnia plan zaprojektowany przez
Ośmiookiego, co doprowadza go do śmierci.
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Ostatecznie Fortynbras musi wyjść z cienia – wytrzeźwieć i zabić Ośmiookiego. Choć czyni to w imię walki o
dobro – nie tylko swojego narodu – to charakter tego
zwycięstwa jest ambiwalentny. Finałowy monolog dotyczy nadziei na wolność słowa i myśli, zaufania, jednak
słychać w nim nutę rezerwy, niedowierzania. Całość

wieńczą radosne okrzyki na cześć nowego króla – tak
samo entuzjastyczne, jak w przypadku poprzedniej
władzy.
Weronika Łucyk

Teatr Polskiego Radia
Janusz Głowacki / Fortynbras się upił / reżyseria: Janusz Kukuła
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„Nic się nie dzieje”? Jak to? Rejs przecież był!
Tym razem R@port zdominowany został przez
Janusza Głowackiego, którego twórczość stała
się motywem przewodnim wydarzeń towarzyszących tegorocznemu festiwalowi. Oprócz
spektakli, wywiadów, wystaw czy słuchowisk,
nie mogło zabraknąć również pozycji filmowych,
jak choćby Rejsu – kultowego już obrazu wyreżyserowanego przez Marka Piwowskiego.
Jeden dzień, jedna historia, jeden wielki absurd… Ale za
to jak prawdziwy! Wśród wycieczkowiczów odbywających
rejs po Wiśle znajduje się pasażer na gapę. Kapitan, biorąc
go za przedstawiciela kulturalno-oświatowego, ku zadowoleniu gapowicza czyni go ’animatorem’ ekspedycji. Tak
zaczyna się seria zdarzeń mających uatrakcyjnić turystom

pobyt. Po uroczystym wyborze rady rejsu pasażerowie
wciągnięci zostają w organizację zabaw, gier, konkursów
– święto kapitana, bal maskowy, gimnastykę, quiz... Turyści są coraz bardziej zaabsorbowani i zachwyceni, bezsens
i absurd wylewają się z ekranu, a gapowicz, otoczony sojusznikami, upaja się rolą przywódcy i nie myśli tego zmieniać.
Improwizowane, surrealistyczne dialogi wykorzystujące
nowomowę PRL-u, groteskowość, sarkastyczny humor, a
przede wszystkim – ostrze krytyki polskiej mentalności,
nieubłagana świadomość twórców jakiejś anomalii naszego narodu sprawiają, że Rejs to jedna z najoryginalniejszych polskich komedii, film-metafora czy kabaret ‘z życia
wzięty’, który po 42 latach wciąż bawi. Pomimo swojej
popularności, wczorajszy pokaz w Muzeum Miasta Gdyni
przyciągnął jednak zaledwie kilku widzów. A szkoda!
Magda Bałajewicz
							

Kinoretrospektywa Janusza Głowackiego
Janusz Głowacki, Marek Piwowski,
Andrzej Barszczyński, Jerzy Karaszkiewicz
Rejs
reż. Marek Piwowski
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Trochę teatru
Trzeciego dnia festiwalowego w auli Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się
pierwsza część konferencyjna poświęcona twórczości Janusza Głowackiego. Pomysłodawcą wydarzenia jest profesor Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Gdańskiego, Jan Ciechowicz. Między panelami odbył się ponadto wernisaż wystawy Janusz Głowacki Warszawa – New York.

Celem konferencji była szeroko rozumiana analiza dramatów Janusza Głowackiego, a przede wszystkim charakterystyka dramaturgii, która staje się międzypokoleniowym
dialogiem. Zaprezentowano między innymi refleksje dotyczące uniwersalności tekstów Kopciucha czy Antygony w
Nowym Jorku, a także tendencje Głowackiego do intertekstualności i czerpania z wielkich klasyków jak Shakespeare, Czechow czy Dostojewski. O nawiązaniach do rosyjskich pisarzy mówiła między innymi doktor Irina Lappo z
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Janusz Głowacki został przedstawiony jako pisarz posiadający umiejętności precyzyjnego czytania codzienności.
Jego scenariusze bowiem posiadają cechy ‘akomodacyjnie’, przez co są aktualne, a przy tym niepozbawione
gorzkich sensów i mocnej puenty. Doktor Joanna Puzyna-Chojka (UG) opisywała strategie pisarskie Głowackiego jako rozmnożenie krzyżujących się wątków. Jest to
bowiem sposób na wyrażenie własnego światopoglądu i
zwątpienie w świat, który z dnia na dzień staje się coraz
bardziej szalony. Chociażby koniec sztuki Fortynbras się
upił – wskazuje na niewiarę autora w pomyślny bieg zdarzeń historycznych, na co zwróciła uwagę profesor Ewa

Nawrocka. Z kolei referat profesora Zbigniewa Majchrowskiego rozpoczął się krótką projekcją filmu Psychodrama,
czyli bajka o księciu i kopciuszku w reżyserii Marka Piwowskiego. Dramat Kopciuch, na podstawie którego napisano
scenariusz to tego filmu, jest przykładem transgatunkowści i transmedialności tekstów kultury, gdyż Głowacki z
łatwością przechodzi od estetyki filmu do estetyki dramatu, czerpiąc nierzadko z gatunku reportażu. Reportaż
zaś jest dlań swoistą publicystyką interwencyjną. Dramat
ten, zdaniem profesora Majchrowskiego, nie posiada konkretnego klucza, ale też nie można uniknąć narzucających
się skojarzeń, ponieważ jest to sztuka przede wszystkim czasów PRL.
Podczas dekady Gierka Kopciucha
(premiera odbyła się kilka dni przed
wybuchem stanu wojennego) odczytywano ezopowo, gdyż był to
iluzyjny czas dla teatru polskiego.
W 1979 roku ukazuje się pierwodruk tej sztuki, w 1981 wydanie
książkowe, a w 2004 roku Głowacki
podejmuje się rewitalizacji tekstu i
udowadnia tym samym, że potrafi
zachować taką samą linię dramaturgiczną, co przy pierwowzorze.
Uwspółcześniony język przejawia
się w używaniu innych słów – Głowacki pisze więc ‘kablować’ zamiast ‘kapować’, nowa forma styliFot. Natalia Grygiel
styczna przejawia się zaś w użyciu
wulgaryzmów czy zaniku zwrotów
rosyjskojęzycznych na rzecz odwołań do Ibsena. Natomiast o intertekstulaności, która jest
czynnikiem unikalności dramatów Janusza Głowackiego
na przykładzie sztuki Fortynbras się upił mówiła profesor
Ewa Nawrocka (UG). Zdaniem badaczki sukces komunikacyjny można osiągnąć tylko wtedy, kiedy czytelnik jest
zaznajomiony ze sztukami Shakepeare’a i z kulturą popularną, ponieważ w niej zanurzona jest nowa literatura, do
której klasyfikuje się twórczość Głowackiego. Liczne nawiązania kulturowe, obecność cytatów, poczucie humoru
oraz soczysty język stanowią intertekstualną grę i popis
dla celów ludycznych.
Sukcesem konferencji jest zebranie pracowników naukowych z całej Polski, dla których twórczość Janusza
Głowackiego jest pasjonująca i warta naukowej analizy.
Większości prelegentów zdaje się, iż na szczególną uwagę
zasłużył wykorzystywany przez autora motyw teatru w teatrze. Wspólna refleksja dotyczyła również uniwersalności
– dzięki czemu widz może identyfikować się z tym, co jest
mu przedstawianie w teatrze czy w kinie.
Natalia Grygiel
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Twórczość zamknięta w gablocie

Fot. Natalia Grygiel

Podczas wernisażu
wystawy Janusz Głowacki
Warszawa – New York,
zaprezentowano zbiór
dokumentacji, dzięki
której można prześledzić
ścieżkę artystyczną tegoż
artysty, a także recepcję
jego dzieł. Wśród egzemplarzy bodajże wszystkich
wydanych książek, czasopism publikujących efekty
warsztatu pisarza znalazły
się prawdziwe rarytasy
dla miłośników literatury,
teatru, filmu i fotografii.
Wystawa została opatrzona rzetelną bibliografią, a
także wzbogacona artykułami takich autorów jak:
Anna Siemińska, Adam
Michnik, Henryk Czubała.
Na szczególną uwagę
zasługują fotografie ze
spektakli, które wyreżyserowano na scenach
polskich, a także te będące
zapisem współpracy z
Jerzym Kosińskim czy
Arthurem Pennem.

Natalia Grygiel

Fot. Natalia Grygiel
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Krzyżówka, czyli na rozstaju dróg
Wydarzenia R@portu odbywają się w różnych miejscach. Jeżeli akurat nie jest się honorowym gościem festiwalu, to
wszędzie trzeba dojść pieszo. Trochę ruchu jeszcze nikomu nie zaszkodziło, wszak – jak to się mówi – w zdrowym ciele
zdrowe cielę. Wersja krzyżówki jest dla leniwych. Jest już wypełniona, a pod nią znajduje się klucz, po uzupełnieniu
którego ujawni ona bezlitosne prawo tych, którzy mają się za godniejszych tylko dlatego, że są zmotoryzowani.
1 poziomo – 1 pionowo – 3 poziomo
– 6 pionowo –
6 poziomo,8 pionowo – 12 poziomo – 7
poziomo, – 10 poziomo – 9 pionowo – w
– 2 poziomo;
10 pionowo – 8
poziomo – za – 11
pionowo, 15 poziomo – z – 3 pionowo
– w – 2 pionowo,
gdy – 9 poziomo – 5
poziomo, – 14 poziomo – martwota.
Z – 7 pionowo – bez
– 4 poziomo, – 12
pionowo – to już – 5
pionowo:
teraz – 15 poziomo,
– 13 poziomo, – bo
– 4 pionowo – 11
poziomo.

Joanna Żabnicka
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