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***
Chciałam zjeść czereśnię i nie, nie chciałam zjeść czereśni.
Bo czereśnia, utkwiwszy w czereśniowym syropie, musiała
nasiąknąć Kobietami i duchem inności. A poza tym, jakże
miałam sięgnąć po ową zanurzoną czereśnię, gdy nagle,
nagość wiszącej pod sufitem kasztanki, wydała mi się tak
szalenie nieprzyzwoita? I zawstydziło mnie moje czereśniowe pragnienie, więc ugasiłam je i zaczęłam żałować,
że nie jestem jeszcze heroiczną bohaterką z rozwianym
włosem, ponieważ umarłym bohaterkom jedzenie czereśni zawsze uchodzi.
No i ta Kasztanka. Mój Boże: Kasztanka. Nie śmiałam podnieść oczu, więc cały czas się schylałam, jakbym zbierała
kasztanki, a przecież – w tym samym czasie – mogłam
zjeść pomarańczę. Najbardziej żal mi nabijanych na kolce pomarańczy właśnie, bo zaraz śnieg spadnie i zakryje
wszystko, nawet pomarańcze.

I wiem, że nie zobaczę ich więcej – nawet z wnętrza fiata, bo na razie moc sensacji: Bóg, Honor, Ojczyzna. Muszę
spać z tym wszystkim. Kochać się bardzo powoli, żeby
zostało jeszcze coś na jutro. Delikatnie, bo w sąsiedniej
bramie znaleziono rozmodlone obrazki. Na dodatek nie
mam czasu. W nocnym autobusie, odwrócona do brudnej
szyby, uświadamiam sobie, że historia wchodzi mi nawet
w zużytą zapalniczkę, a jako że nie jestem nazbyt pilna w
myśleniu, niezręcznie i bez wiary melorecytuję o sobie.
Najwyraźniej najpierw umrze język, śmiercią banalną i
krzykliwą. Ale jeszcze jutro przedmioty nieskończenie gadać będą.
Alicja Muller
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Wstań z kolan
Każdy ma prawo do opinii, wyboru własnej
drogi, a nawet do popełnienia błędu. Bycie
częścią jakiejkolwiek wspólnoty nie oznacza
przecież, że trzeba przystać na ogólny punkt
widzenia. Świat nie jest miejscem funkcjonującym na zasadzie podziałów binarnych.
Małgorzata Sikorska-Miszczuk podkreślała, że jej dramat
Popiełuszko. Czarna msza jest przede wszystkim o wolności. Autorka przemawia w spektaklu w swoim imieniu,
przez co zaznacza swoje indywidualne, świadomie zajęte stanowisko wobec historii Jerzego Popiełuszki. Wizualizacje przedstawiające dramatopisarkę i rozbudowana
fabularyzacja przypowieści o profesorze Nowaku w inscenizacji Pawła Łysaka są sygnałem, że można, a nawet
Rys. Joanna Libuda
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należy patrzeć na daną sprawę z różnych punktów widzenia, mieć otwarty umysł, gotowy na przyjęcie nieoczekiwanych treści, nieoczywistych rozwiązań.
Rzecz dzieje się w przestrzeni symbolicznej. W białym pomieszczeniu siedzi Antypolak w piżamie, takiej popularnej, w kratę. To zwyczajny człowiek w średnim wieku, ma
żonę, pewnie pracę. Jego spokój wewnętrzny zaburza poczucie osaczenia. W opresyjnej sytuacji stawiają bohatera
ci, którzy wymagają od niego dookreślenia się, opowiedzenia jasno po czyjejś stronie. Wymawiają mu działanie w
jego interesie, dla jego dobra. Wymaga od niego Kościół,
obywatele i niezadowolona żona. Antypolak nie chce być
przymusowym dziedzicem historii i religii, pragnie przestrzeni dla siebie, wyboru dotyczącego, jak mówi, ‘swoich
spraw’. Historia księdza Jerzego zestawiona z postacią Antypolaka staje się opowieścią o potrzebie przemówienia
własnym głosem, uszanowaniu siebie i innych. Gimnastyka proponowana przez księdza, przybranie postawy wyprostowanej to wolność i wierność wobec wyznawanych
wartości, które, choć uniwersalne, to nie muszą znaczyć
dla każdego tak samo.
Kwestia wiary i poczucia przynależności narodowej staje
się polem walki. Antypolaka nawiedza grupa ubranych
na czarno ludzi. To uniwersalny rodzaj zbiorowości, która
uznaje tylko dwie możliwości: myślisz i działasz jak oni, jesteś z nimi albo przeciwko nim. Nie możesz więc mieć tych
samych bohaterów, książek, tradycji, bo są już przez nich
zarezerwowane. Twórcy ironizują, dystansują się wobec
takich praktyk przerysowując postaci w scenie zakazania
dostępu do polskiej kultury z pozycji członka narodu. Początkowo Antypolak widzi w księdzu Jerzym kogoś właśnie takiego. Jednak niepozorna czerń stroju Popiełuszki nie jest pokrewna czerni tamtych ludzi. On nie chce
osaczać, wymawiać czy wpędzać w poczucie winy. Dla
niego ważna jest prawda, wolność wyboru, a nie posłuszeństwo. Popiełuszko w kreacji Mateusza Łasowskiego
jest wyrozumiały wobec sprzeciwu Antypolaka, to wyciszony, pogodzony z losem człowiek. Jego wiara wyraża się
w akceptacji swojej historii jako elementu boskiego planu, przemyśleniach, wewnętrznej harmonii ducha, a nie w
pozach czy symbolach. Jest charyzmatyczny, ale nie pate-

tyczny. Nie musi nosić sutanny i mieć rozmodlonej miny,
żeby być duchowym autorytetem.
Równie subtelnie poprowadzona została postać Prymasa,
zwłaszcza w scenie relacjonującej jego sen o Popiełuszce. Duchowny przyznaje, że każdy ma prawo modlić się
na swój sposób, a ksiądz Jerzy, podobnie jak Mandela czy
Bułhakow, znalazł swoją indywidualną formę i hierarcha
kościelny nie powinien oceniać, czy to się Bogu podoba.
Michał Jarmicki jest oszczędny w gestach, niemal wycofany i choć mówi spokojnie, to wyczuwa się w jego tonie żal
zbyt późno zrozumianej lekcji. Postać ta nosi w sobie brzemię poczucia winy, które ciąży mu jak drzwi dźwigane na
plecach. Z ewolucją bohatera kontrastuje retrospektywna scena rozmowy z Popiełuszką. Ksiądz Jerzy obejmuje
siedzącego sztywno w fotelu Prymasa. Jak dziecko szuka
wsparcia u rodzica, ale ten jest niewzruszony, dumny. Wyraźnie akcentuje swoją wyższość wynikającą z hierarchicznej relacji z podwładnym.
Paweł Łysak buduje sceniczną opowieść w sposób czytelny i funkcjonalny. Początkowo każdy element scenografii
szczelnie opakowany jest w czarną folię. W miarę rozwoju
akcji pokrowce są zrywane i pojawiają się detale, konkretne znaki czasów. Jest bagażnik czerwonego Fiata 125p,
makieta przedstawiająca drogę do Bydgoszczy, płaszcz
milicyjny czy urzędnicze biurko. Rekonstrukcja wydarzeń
wsparta jest tworzeniem na ścianie osi czasu, na której aktorzy umieszczają fotografie czy zapakowane jak dowody
w śledztwie przedmioty. Choć zabieg ten jest mało oryginalny, to dystansuje widza wobec wydarzeń oraz pomaga
orientować się w gąszczu dat i nazwisk.
Reżyser zrezygnował z pełnego tytułu sztuki, podobnie
jak pominął scenę odprawiania mszy. Usunięcie elementów najbardziej kontrowersyjnych czy potencjalnie obrazoburczych czyni całość bardziej zniuansowaną, choć
wciąż wiele rysunków postaci jest bardzo wyrazistych czy
wręcz przerysowanych. Scena finalna, pozbawiona modlitwy Antypolaka, rozbrzmiewa ironicznym śmiechem
oprawców, co niekoniecznie stanowi zrozumiałe w kontekście spektaklu zakończenie.
Weronika Łucyk
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Prawdziwy księżyc
jest na niebie
Chcę napisać o spektaklu Popiełuszko w reżyserii Pawła Łysaka, ale pozwolę sobie zacząć
od małego prologu z przeszłości mojego rodzinnego miasta.
Był/jest to Poznań skostniały,
bazujący na niepodważalnych
zasadach. Prezydent miasta,
wypowiadając się na temat
kultury filuternie zaznacza, że
przechadzając się po ulicach
Starego Miasta czerpie radość z
przyglądania się mieszkańcom i
turystom, którzy potrafią k u lt u r a l n i e zachowywać się w
pięknych restauracjach. Bardzo
purytańskie pojmowanie kultury, prawda?
Nie dziwi więc fakt, że za czasów
dyrektury duetu Wodziński-Łysak w
Teatrze Polskim w Poznaniu konserwatywne środowiska poznańskie
zdecydowały się na ofensywę wobec
kultury dialogu, bo w tym mieście

stawia się na to, żeby mieć, a nie na
to, żeby być. Popiełuszko oparty na
tekście docenianej dramatopisarki
Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk (laureatka między innymi tegorocznej
Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej)
zdaje mi się, że wzbudził podobne
emocje wśród widzów, co wystawienie za czasów dyrektury Łysaka
w poznańskim Teatrze Polskim 4:48
Psychosis Sarah Kane w reżyserii
Grzegorza Jarzyny. Oba spektakle
ukazały surowy język i szczerość aż
do bólu. Różnica jest taka, że znaczna
większość uczestników kultury poznańskiej nie potrafiła zdobyć się na
k u l t u r a l n ą rozmowę z twórcami
spektaklu. Tymczasem środowisko
bydgoskie odważnie stawiło czoła
tematowi i mimo różnych zdań, dysputa popremierowa wokół zaprezentowanej postaci Popiełuszki odbyła
się w atmosferze otwartego dialogu.
Postawa ta świadczy o niezwykłej
dojrzałości, zwłaszcza, że Bydgoszcz
jest miastem naznaczonym śmiercią
tego, jakże mocno zakorzenionego w
świadomości Polaków, księdza.

Rzeczywistość spektaklu została
zwielokrotniona. Dramatem prymarnym jest koszmar Antybohatera. Rok
2012. Czarna banda odbiera Antypolakowi (w tej roli Roland Nowak)
krajobraz Polski, złote plaże Bałtyku,
ciupagę z Zakopanego, Marię Konopnicką, ale też premiera ‘Tusku’, a
nawet budowaną przez niego (Antypolaka) polskość. Chodzi się więc o
prawo do wolności, własnego zdania
i własnej modlitwy. Do Antypolaka
dwukrotnie przybywa Prymas (Michał Jarmicki), który, niczym dobry
pasterz (na plecach nosi drzwi jak
Mesjasz cierpiący za grzechy wiernych – krzyż), wręczając obrazki z podobizną księdza Popiełuszki nakłania
do zmiany postawy. Wystarczyłoby je
przyjąć, aby zostać oczyszczonym z
zarzutów, bo lepiej być z kimś niż w
pojedynkę. Jednostka samotna, posiadająca własną moralność równa
się jednostce niebezpiecznej, którą
w łatwy sposób można też obrzucić
poczuciem winy. Przybywają więc
Mordercy – członkowie bardzo ważnej organizacji, o której – jak mówią
– nigdy nie można zapomnieć. Nie
ważne, czy pracują dla SB, czy dla
Biura Bezpieczeństwa Narodowego
– zawsze pełnią ważną funkcję maszyn do zabijania. Wrzucają Antypolaka do bagażnika czerwonego Fiata
125p. Po drugiej stronie szyby, na
tylnym siedzeniu w różowym szlafroku, siedzi żona, która jest zbyt zajęta
sobą i zepsutym ekspresem do kawy,
by zauważyć, że jej męża w piżamie
wciągnięto w czarny koszmar i każą
mu patrzeć na usuwanie oskarżonego o propagandę księdza.
Częścią tego koszmaru jest relacja z
rekonstrukcji wydarzeń obejmująca
okres od 1982 roku do 1984 roku (a
więc do zabójstwa księdza Jerzego
Popiełuszki). Makieta ilustruje trasę
przebytą przez Morderców, na ścianie aktorzy wypisują nazwiska księ-

Fot. Agnieszka Misiewicz
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ży zaangażowanych w inwigilację
Popiełuszki (Mateusz Łasowski), a w
przeźroczystych torbach zawieszają
narzędzia zbrodni. Scenografia już na
początku spektaklu zapowiada wiwisekcję, a aktorzy w kolejnych scenach
zdejmują z rekwizytów czarne worki.
W trzech lustrach zawieszonych ponad sceną widzimy odbicie bohaterów. Jest to swoiste zaproszenie do
czegoś, co nie istnieje, gdyż z zasady
tak działa zły system: obiecuje więcej
niż może dać, uniemożliwia przy tym
autorefleksję. Najlepszym dowodem
na to są polskie piosenki wykonywane przez aktorów tak, jakby stanowiły
niepodważalną część nich samych.
Zaśpiewaj piosenkę, weź sobie obrazek, a będziesz mieć pewność, że
dostaniesz tożsamość – jakie to nieetyczne. Odbicie lustrzane jest piękną
i trafną metaforą prawdy i tego, co nią

na pewno nie jest. Popiełuszko mówi:
„Prawdziwy księżyc jest na niebie, to,
co widzę jest tylko odbiciem”. W rękach oprawcy, niewinna szklana tafla
staje się narzędziem manipulacji. Media w tym spektaklu pełnią funkcję
urealniającą zdarzenia, ukazują polityczną i społeczną przemoc. Są też
pewnego rodzaju didaskaliami i porte-parole autorki tekstu, która zresztą pojawia się w sztuce osobiście,
na wyświetlanym na ścianie filmie.
Zdając sobie sprawę z wagi poruszanego tematu, odważyła się pokazać
osobę, która wyraźnie opowiada się
za wartościami. Poruszenie tego delikatnego tematu niektórzy odebrali
jako próbę podważenia społecznego
mitu.

kiem w istocie coś go jednak łączy.
Obaj pragną prawa do własnej modlitwy, razem też zostają zamknięci
w bagażniku. Dla księdza człowiek
jest ważnym bytem łączącym ziemię
z niebem. Nawet w scenie, w której
zostaje obezwładniony przez Morderców z emanacją wewnętrznej siły
trzyma ręce w górze. Antypolak zdaje się w tej kwestii obojętny, bo to
nie jest ‘jego sprawa’. Wydaje mi się,
że akcentuje się tutaj bardzo ważny
głos społeczeństwa – przyczyn tego,
że Popiełuszko nie raz był lekceważony, doszukiwać się należy w Kościele,
który z polityką nie powinien mieć nic
wspólnego.
Natalia Grygiel

Kafkowskim kozłem ofiarnym staje
się Popiełuszko, gdyż z Antypola-

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
w Bydgoszczy
Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Popiełuszko
reżyseria: Paweł Łysak
scenografia, kostiumy: Paweł Wodziński
projekcja video: Remigiusz Zawadzki
muzyka: Stefan Węgłowski
produkcja muzyczna: Aleksander Porakh
wykonanie wokalne: Krystyna Nowak
realizacja dźwięku: Maciej Szymborski
reżyseria światła: Robert Łosicki
asystentka reżysera: Zuzanna Korbal
występują: Mateusz Łasowski (Popiełuszko),
Roland Nowak (Antyplak), Magda Łaska (Żona),
Karolina Adamczyk (Docent Gruszka), Marian
Jaskulski (Profesor Nowak, Morderca), Paweł Gilewski (Morderca), Mar cin Zawodziński (Morderca), Michał Jarmicki (Prymas)
premiera: 9 czerwca 2012 r.

Fot. Agnieszka Misiewicz
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To nie jest czarna msza
Refleksje po spotkaniu z realizatorami
spektaklu Popiełuszko Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

O Popiełuszce:
W dramacie Sikorskiej-Miszczuk, a także w spektaklu
Pawła Łysaka Popiełuszko nie jest lepszy od innych,
nie jest wyżej od nikogo w ramach jakiejś hierarchii.
To zwykły człowiek, bardzo chorowity, pochodzący
ze wsi, który miał swego czasu ogromy problem z zapisaniem kazań. On po prostu znalazł się po dobrej
stronie. To bardzo ważne w tej opowieści, by nie wynosić Popiełuszki na piedestał.

O roli Kościoła:
Twórcy spektaklu przywołują wypowiedź prymasa Glempa, który określił księdza Popiełuszkę jako
swoją największą winę. Kościół pełnił funkcję ambiwalentną – z jednej strony odciął się od sprawy kontrowersyjnego księdza, z drugiej na swój specyficzny
sposób go ratował (pozytywną funkcję Kościoła podkreślał po włączeniu się do dyskusji Jacek Sieradzki,
członek jury Festiwalu R@port). Widać także krytykę
Kościoła jako instytucji totalnej (zgodnej z definicją
Ervinga Goffmana). W spektaklu nacisk położony został na życie niedoskonałych ludzi, którzy jak mantrę
powtarzają formułę‘to nie ja/my’.

O symbolice religijnej:
Spektakl pozbawiony jest symboliki religijnej danej
wprost, jednak drzwi niesione na plecach przez prymasa, z charakterystycznym ułożeniem rąk, od razu
nasuwają skojarzenie z niesieniem krzyża, drogą
krzyżową w ogóle. Dodatkowo zarówno dramat, jak i
spektakl nabierają formuły pasyjnej, a w roli zdrajcy-Judasza obsadzony (choć może nie do końca sprawiedliwie) zostaje prymas.

Fot. Agnieszka Misiewicz

Fot. Agnieszka Misiewicz
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Fot. Agnieszka Misiewicz

O obecności autorki:
Małgorzata Sikorska-Miszczuk poprzez prolog-przypowieść wyraziła swój strach, obawy przed
podejmowaną tematyką. Wymyśliła historię, za
pomocą której broni się przed atakami, zanim
jeszcze mogły mieć miejsce, dramatopisarka prosi o możliwość wypowiedzenia się przed ‘oskarżeniem’. Wyznanie to wydało się reżyserowi tak
szczere i osobiste, że postanowił umieścić autorkę
we własnej osobie w spektaklu (nieobsadzenie
w roli dramatopisarki jednej z aktorek pozwoliło
uniknąć pułapki parodystycznej).
Olga Drygas

Fot. Agnieszka Misiewicz
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Młody teatr spoza centrum
Teatry, których spektakle brały (lub biorą) udział
w kolejnych edycjach R@portu wnoszą na scenę
zaangażowanie i otwartość na dyskurs reagujący
na aktualną polską rzeczywistość. Warto nakreślić teatralną mapę Polski w kontekście Gdyni,
zastanawiając się, które teatry mają na R@porcie
szczególnie silną reprezentację, a więc – gdzie
wystawia się współczesne polskie dramaty.
Na pewno częstymi gośćmi nie są teatry stołeczne, kojarzone ze sceną narodową (Dramatyczny, Narodowy, Powszechny) czy te, które stały się kolebką teatralnej Warszawy i Polski w ogóle, czyli TR i Nowy Teatr – one pojawiają
się rzadko lub wcale (choć w tym roku zobaczymy spektakl
W imię Jakuba S. z Teatru Dramatycznego i Nieskończoną
historię z Teatru Powszechnego). Mające swoją siedzibę w
Warszawie Laboratorium Dramatu natomiast do czwartej
edycji festiwalu pojawiało się co roku, ostatnio przed dwoma laty z Naszą klasą Tadeusza Słobodzianka (choć ostatecznie wycofaną przez niego z konkursowych zmagań).
W ramach pierwszej edycji R@portu do Gdyni zaproszony
został spektakl z sąsiedniego Gdańska – Wałęsa. Historia
wesoła, a ogromnie przez to smutna Teatru Wybrzeże w reżyserii Michala Zadary. Autorem dramatu jest Paweł Demirski, którego teksty w reżyserii Moniki Strzępki od 2007
znajdowały się w programie festiwalu nieprzerwanie. Pojawiły się więc w Gdyni jego Dziady. Ekshumacja zrealizowane w Tetrze Polskim we Wrocławiu, pozostałe spektakle
na podstawie dramatów jego autorstwa pochodzą już z
Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
Teatr ten za dyrekcji Piotra Kruszczyńskiego (od zeszłego
roku sprawuje tę funkcję w Teatrze Nowym w Poznaniu)
wyrósł na jedną z najważniejszych scen na teatralnej mapie Polski. Do głosu doszli młodzi reżyserzy (jak wspomniani Michał Zadara i Monika Strzępka, ale też Weronika
Szczawińska oraz Bartek Frąckowiak) i dramatopisarze(przede wszystkim Demirski właśnie). Wałbrzyski teatr co
roku wybierał konkretny temat, jakim chce się zająć (żeby
wspomnieć chyba najważniejszy: Znamy, znamy, który
był kontynuowany w roku następnym jako Znamy, znamy
do kwadratu) i konsekwentnie go realizował, dobierając
spektakle zgodnie z wybraną tematyką. W 2010 spektakl z

cyklu Znamy, znamy – Niech żyje wojna!!! – zdobył Grand
Prix festiwalu. Koncepcję dyrektury Kruszczyńskiego kontynuuje aktualny dyrektor teatru w Wałbrzychu, Sebastian
Majewski. Teatr pojawił się na R@porcie i w tym roku – mogliśmy oglądać zrealizowaną w nim przez Marcina Libera
Aleksandrę. Rzecz o Piłsudskim.
W tym roku najważniejszy dziś teatralny tandem Strzępka-Demirski współpracował z Teatrem Dramatycznym z
Warszawy, który koprodukował spektakl W imię Jakuba S.
z Łaźnią Nową z Krakowa. To właśnie Łaźnia buduje silną
reprezentację Krakowa, wygrywając R@port w 2009 roku
spektaklem Wszystkie rodzaje śmierci Artura Pałygi w reżyserii Pawła Passiniego. To teatr młody, w którym – jak w
Wałbrzychu – widać silną linię, skupiającą się na tym, co
współczesne, nowe, reagujące.
Silną reprezentację na festiwalu mają także Teatr Polski im.
Hieronima Konieczki z Bydgoszczy oraz Teatr im. Heleny
Modrzejewskiej z Legnicy. Oba ośrodki pochodzą z niedużych miast (do tego grona zalicza się także Wałbrzych),
oba swoimi spektaklami (bydgoski Żyd i legnickie Made
in Poland) wygrały Grand Prix. To znaczące, że znów są to
teatry pracujące z młodymi ludźmi i według określonego
programu – tegoroczny bydgoski spektakl Popiełuszko
został zrealizowany w ramach cyklu Oburzeni w Teatrze
Polskim.
Widać także pewną strategię współpracy Pomorza – do
Gdyni przyjeżdżają spektakle ze Szczecina czy Gdańska,
wystawiane są spektakle teatru-organizatora: Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza. Istotnym jest, że, mimo
oczywistego ‘trzymania się razem’ i wzajemnego wspierania, znów mamy do czynienia z miejscami pracy młodych
reżyserów, dramaturgów, dramatopisarzy.
Zdaje się, że klucz, według którego dobierane są teatry
biorące udział w R@porcie jest prosty. Chodzi o młode
instytucje – nie ze względu na rok ich powstania, ale z
uwagi na świeżość podejścia działających w nim twórców.
Ponadto prezentujące nowy polski dramat, i prowadzone
według konkretnego programu. To trzy składowe, które,
występując jednocześnie, zwiększają ich szanse na pojawienie się na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych
R@port.
Olga Drygas
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Świat w depresji
Akcja Czterech sióstr rozgrywa się we współczesnej Moskwie, która staje się miastem-symbolem, sarkastyczną i kąśliwą reprezentacją gorzkich prawd o ‘nowym’ człowieku. Dominantą
kompozycyjną tekstu Głowackiego jest rozbudowana, często naznaczona głęboką ironią, aluzyjność: począwszy od tytułowego nawiązania
do Trzech sióstr Czechowa, przez przepisane motywy z Kopciuszka oraz silne osadzenie tekstu w
kontekście popkulturowym, po przeplatające
rozmowy- cytaty z Dostojewskiego i Bułhakowa.
Tragizm bohaterów, przez groteskowe, nieomal
kabaretowe wyolbrzymienie, zostaje doprowadzony do granic absurdu, co przywołuje na scenę
cały dorobek cyrkowej estetyki. Ową tragiczną
‘cyrkowość’ bardzo zręcznie przełożyła na znaki
teatru Agnieszka Glińska.

spodynie domowe, stał się obiektem rytualnej afirmacji
– powstało poetyckie widowisko absurdalnego przygnębienia.
Groteskowość bohaterów przekształca wszelkie, często
zabawne, sytuacje i konflikty w ponure zapiski ze świata,
w którym nie ma dokąd pójść ani o co płakać. Depresja,
ogarnia wszystkie dusze. Dusze znużonych kobiet i upadłych generałów, spóźnionych kochanków i nieczystych
dziewic. Światem rządzi nieprzystawalność i nieustanna
paplanina. Postaci potrzebują siebie, by nie lamentować
nad zmarnowanym życiem przy pustej butelczynie i lustrzanego odbicia, na które pewnie i tak nie mają odwagi
spoglądać. Topią się we wstydzie. Nie zdają sobie sprawy z
tego, że to marzenia ich gnębią, że to od nich muszą uciec.
Miasto snów nie istnieje, a chłopiec z obrazu Chagalla już
zawsze będzie wisiał w powietrzu do góry nogami i w tylko jednym bucie.
W inscenizacji Glińskiej, podobnie jak w samym tekście Głowackiego, mieszają się czasy i konwencje – retrospektywy często
zawłaszczają przestrzeń teraźniejszości, bohaterowie opowiadań pojawiają się obok bohaterów rzeczywistej akcji. Mieszają
się także kategorie estetyczne
i egzystencjalne, czego konsekwencją jest przedziwny efekt:
absurdalna metafora współczesności rodzi się z jak najbardziej
realnych i konkretnych zjawisk: z
empatii, leżącego u podłoża istnienia zagubienia i destrukcyjnej
siły rozczarowań.

Fot. Ireneusz Sobieszczuk/TVP

W próchniejącej kamienicy mieszkają trochę wykolejone, ale przede wszystkim straszliwie smętne indywidua.
Smutny jest Generał, który przez pięćdziesiąt lat picia nie
popadł w nałóg i smutne są jego trzy córki – okradająca
cyrkowego tygrysa z mięsa prawniczka, nieposiadająca
talentów prostytutka-dziewica i romantyczna kochanica
polityki. Smutek ogarnął też mafiozów, reżyserów i go-

Alicja Muller

Teatr Telewizji
Janusz Głowacki
Czwarta siostra
reż. Agnieszka Glińska
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Na styku kultur
„Dla dodania sobie odwagi pociągnęłam łyk samogonu przeznaczonego na prezent i zaczęłam odmawiać piosenkę, którą
moja mama zawsze śpiewała kiedy była przerażona” – opowiada postać grana przez Olenę Leonenko w słuchowisku Teatru
Polskiego Radia Podwórko – Świat.
„Tytułowe podwórko jest miejscem
spotkania wielu
kultur, miejscem, w
którym ścierają się
różne style muzyczne, sposoby życia
czy z goła odmienne
religie. Znajdziemy
w tym barwnym
towarzystwie nawet antysemitę.
Poszczególne typy
ludzkie są reprezentatywne dla grup
społecznych, które
możemy wyodrębnić z każdego społeczeństwa.”

Historia snuta przez aktorkę jest z jednej strony pełna strachu i cierpienia, z drugiej zaś przyprószona nutką tęsknoty, za krajem lat dziecinnych, za młodością.
Opowieść ta stanowi po części rozliczenie z przeszłością, a po części analizę
współczesnego społeczeństwa. Mimo nie zawsze przyjemnych sytuacji, dzieje
podwórkowych towarzyszy są pełne humoru, optymizmu i raz po raz zmuszają
słuchaczy do uśmiechu.
Tytułowe podwórko jest miejscem spotkania wielu kultur, miejscem, w którym
ścierają się różne style muzyczne, sposoby życia czy z goła odmienne religie.
Znajdziemy w tym barwnym towarzystwie nawet antysemitę. Poszczególne
typy ludzkie są reprezentatywne dla grup społecznych, które możemy wyodrębnić z każdego społeczeństwa. Słuchowisku tempa nadają pieśni rosyjskie,
polskie i żydowskie będące podsumowaniem opowiastek dotyczących poszczególnych postaci z podwórka.
Wszystkie historie przedstawione przez Głowackiego w dramacie zespala jedno
– kolejne postaci zastajemy w sytuacjach, które miały być chwilowe. Bohaterów
łączy także podwórko, będące – zasugerowaną już w tytule – metaforą świata. Historie, które rozgrywają się w jego obszarze, relacje zachodzące pomiędzy
jego mieszkańcami czy gośćmi są ponadczasowe.
Anna Petynia

Teatr Telewizji
Janusz Głowacki
Podwórko - świat
reż. Janusz Głowacki
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Kopciuszkiem być, czyli Psychodrama
Kolejnym obrazem z cyklu Kinoretrospektywa Janusza Głowackiego był film dokumentalny z 1969 roku w reżyserii Marka Piwowskiego, powstały przy współpracy Janusza
Głowackiego – Psychodrama, czyli bajka o
księciu i kopciuszku wystawiona w zakładzie
dla nieletnich dziewcząt w D.
Piwowski i Głowacki przedstawiają grupę nastoletnich dziewcząt z patologicznych rodzin, które za popełnione kradzieże i zbrodnie przebywają w domu
poprawczym. W przerwach w trakcie przygotowań
do szkolnego spektaklu Kopciuszek dziewczęta
udzielają twórcom wywiadu. Wdają się z nimi w specyficzną rozmowę, grę. Odpowiadają na zadane pytania, mówią swobodnie o swoich wspomnieniach z
dzieciństwa, skrywanych marzeniach, relacjach z rodzicami, sytuacjach rodzinnych bądź kończą rozpoczęte zdania: ,,Lubię…, żałuję…, chciałabym…, boję
się…” itd. Wraz z kolejnymi pytaniami ukazuje się
przedwczesna dojrzałość oraz mentalny i emocjonalny infantylizm nastolatek – odrzuconych, skrzywdzonych, skrajnie nieszczęśliwych dzieci, z których
każde, tak jak Kopciuszek, marzy o miłości i okazanej
dobroci.
Pomimo upływu czasu, Psychodrama wciąż szokuje
bezpośredniością przekazu i prawdą płynącą z ekranu – wciąż jest aktualna i warta zobaczenia.

„Wraz z kolejnymi
pytaniami ukazuje
się przedwczesna
dojrzałość oraz mentalny i emocjonalny
infantylizm nastolatek – odrzuconych,
skrzywdzonych,
skrajnie nieszczęśliwych dzieci, z których każde, tak jak
Kopciuszek, marzy
o miłości i okazanej
dobroci.”

Magda Bałajewicz

							
			
Kinoretrospektywa Janusza Głowackiego
Marek Piwowski, Janusz Głowacki
Psychodrama, czyli bajka o Księciu i Kopciuszku wystawiona w zakładzie dla nieletnich
dziewcząt w D.
reż. Marek Piwowski
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Z życia kasjera kulturalnego
Pani: Dzień dobry, chciałabym potwierdzić zaproszenie,
ale nie wiem, czy się zdecyduję. To zależy, jakie ma Pani
miejsca do zaproponowania.
Ja Miła: Oczywiście najlepsze z dostępnych. Mam w tym
momencie do dyspozycji rząd ostatni…
Pani Zdenerwowana: Ostatni?! To wy TAKIE miejsca macie przewidziane dla swoich gości?
Ja Wyrażająca Ubolewanie: Bardzo mi przykro, ale państwa jest więcej i o doborze miejsc decydowała kolejność
zgłoszeń.
Pani Wyrozumiale Pouczająca: Ale ja dopiero dzisiaj dostałam zaproszenie. Moja mamusia je dostała, to emerytka, wie Pani. Emeryci nie schodzą codziennie do skrzynki,
by sprawdzić pocztę.
Ja Już Tylko Ja: Proszę się nie martwić, widownia wznosi
się amfiteatralnie i z tych miejsc jest dobra widoczność.
Była Pani może już na tej scenie?
Pani: Oczywiście, że nie.
Ja Zirytowana: W wypadku tego spektaklu nawet lepiej
siedzieć nieco dalej, żeby dokładnie obserwować całość
ruchu scenicznego (Mowa była o Ciałach Obcych i uważam, że nie skłamałam)
Pani Podejrzliwa: Tylko żebym dobrze widziała. Ja jestem
niska, poza tym nie lubię chodzić po schodach.

Ja Używająca Aksamitnego, Głębokiego Tonu Głosu,
Na Przydechu Tak Zwanym: Proszę się absolutnie nie
martwić, to scena kameralna, stopni nie dużo, przejście
przez środek. Miejsca dla Pani mam na samym środeczku,
czyli na wysokości przejścia. Nikt nie zasłoni, będzie Pani
mogła swobodnie wyciągnąć nogi.
Pani Spokojna Nie Uchwyciła Podwójnego Znaczenia
Zdania Mego Ostatniego: No dobrze. Ale ja do Pani po
tym wszystkim oddzwonię i powiem, czy mnie te miejsca
satysfakcjonowały. Bo jak nie, to proszę mi ich więcej nie
dawać.
Ja Wciąż o Przydech Się Starając: Mam nadzieję, że spędzi Pani miły wieczór w teatrze.
Pani O Dziwo Rozpogodzona: Bardzo Pani dziękuję za te
życzliwe słowa. Tak, tak, też mam taką nadzieję. Dziękuję
za rozmowę i życzę Pani miłego dnia. Ale i tak oddzwonię!
Opatrzność czuwała nad bohaterami naszemi. Dobrze, że
Pani nie wybrała się, dajmy na to, na Aleksandrę. Rzecz o
Piłsudskim. Nie dość, że sala to nawet nie teatralna, świątynia sztuki obecnością piłek i skarpet sportowych skalana, to jeszcze sadzawka na środku! Jakże się obsługa widza cieszyć nieświadomie musiała, że Pani mojej na ten
spektakl nie sadzała i rzędu pierwszego nie przydzieliła.
Nasłuchałaby się o gorszącym chlapaniu, niewiadomego
pochodzenia czereśni częstowaniu oraz mokrej, śliskiej
podłodze niebezpiecznie pod nogami widza rozciągnionej.
Weronika Łucyk
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