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Opowiadanie w kółko

Pieśń żywa

Piotr Cieplak w adaptacji tekstu Artura Pałygi
Nieskończona historia balansuje na cienkiej granicy między beztroską gloryfikacją życia a jego
uprzedmiotowieniem.

Zginął Achilles i Gilgamesz i wielu po nich – nie
ma już potrzeby tworzenia mitologii, za chwilę
i tak miasto zawyje i zamrze, opowie o zatrzymanych klepsydrach i uspokojonych aniołach-trupach. Ale dzięki Arturowi Pałydze i Piotrowi
Cieplakowi uczyni to pięknie, najpiękniej.

Recenzja Joanny Żabickiej na s. 2.

Recenzja spekaklu Nieskończona historia autorstwa Alicji Muller na s. 4.
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Opowiadanie w kółko
Piotr Cieplak w adaptacji tekstu Artura Pałygi Nieskończona historia balansuje na cienkiej granicy między beztroską gloryfikacją
życia a jego uprzedmiotowieniem. Siłą rzeczy zajmuje się w spektaklu sposobami obumierania jako korelatem umożliwiającym
dookreślenie istnienia. Mocno ugruntowane
przeświadczenie, że dopiero koniec wieńczy
dzieło, tylko pozornie nie znajduje odzwierciedlenia w akcji.

Pierwsza scena, mimo że rozgrywana prawie w zupełnym
mroku, jest bardzo plastyczna. W ledwie sączącym się
świetle z trudem rozpoznajemy ludzkie sylwetki wychodzące z różnych zakamarków: wystawiają głowy z otwartych drzwi, podnoszą się z krzeseł, jakby mimochodem
zaludniają scenę. Temu nieśmiałemu ruchowi towarzyszą
z trudem artykułowane dźwięki, pojedyncze sylaby nienależące jeszcze do konkretnych wyrazów; niepewne „da,
da”, które przekształca się wreszcie w „DNA”. Ciemności
sprzed stworzenia świata równocześnie niosą w sobie odwołanie do cytatu rozpoczynającego Ewangelię wg św.
Jana – „a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.
Połączenie ‘początków’ ze Starego i Nowego Testamentu,
a także postawienie znaku równości między nazwaniem
i zaistnieniem, sugeruje jednoznaczny stosunek twórców
do języka. Słowo posiada moc stwarzającą, performatywną.

gwarnej kamienicy, w której każdy mieszkaniec ma coś do
powiedzenia, dialoguje lub monologuje nawet z domowymi sprzętami. Forma oratorium, którą reżyser Nieskończonej historii uczynił nadrzędną formułą dramatyczną, nie
dodaje spektaklowi nadmiernego patosu. Wykonawcami i
chórzystami są bowiem zwyczajni ludzie, mieszkańcy budynku z całą swoją niedoskonałością, będący śmieszni i
naiwni w tym, czego się podejmują. Cieplak nie próbuje
włączać w spektakl elementów farsowych ani musicalowych. Z wdzięczną prostotą rozwija przed widownią historię staruszki, która przewróciła się i zmarła oraz bliżej
lub dalej z nią związanych osób. Niezależnie, czy mamy do
czynienia z zażarcie przekomarzającym się małżeństwem,
człowiekiem, który za ideę porządkują świat uważa wyliczanki czy mężczyzną, którego bezpowrotnie pochłonęła
lektura Gilgamesza – wchodzimy w ich intymne światy,
w ramach których rozporządzają mową wedle własnego
uznania: klnąc, szczekając lub tylko rozmawiając z samym
sobą w myślach. Pod koniec spektaklu jedna z bohaterek
mówi, że jedyną rzeczą, jaką rozpoznaje jest jej głos, co

Życie na ziemi nie zaczyna się mimo wszystko od człowieka. Zanim aktorzy wyjdą z cienia opowiadają o zdarzeniach wcześniejszych. „Było cicho, jakby nikt niczym
nie zasiał” – te słowa padają ze sceny jednocześnie zaznaczając, że nie było ‘komu’ tego usłyszeć. Dzięki temu
zabiegowi Cieplak podkreślił wagę, jaką przywiązuje się
tutaj do podmiotowości; nie wystarczy bowiem, że język
istnieje – chodzi o to, by ktoś był w stanie go użyć.
W chwilę później niespodziewanie zostajemy przerzuceni
do świata wcale nie prehistorycznego, ale w przestrzeń
Rys. Joanna Libuda
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w sposób bezpośredni koresponduje z oratoryjnym wykonaniem utworu Pałygi. Towarzysząca słowom aktorów
specjalnie skomponowana przez Jana Duszyńskiego muzyka nie próbuje zdominować odbioru, pozostaje akompaniamentem. Mam wrażenie, że twórcy dołożyli starań,
by widz nie zagubił się wśród wielowątkowej historii, wyposażył spektakl w narratora-uczestnika wydarzeń, który,
choć stoi ‘pod ścianą’, jest doskonale rozeznany w sytuacji.
Zdaje się, że każda z postaci ma obsesję na punkcie obsesyjnego wprowadzania porządku w swoim życiu – kłócąca
się para organizuje je wokół awantur, pan od systemów
wszystko odlicza, staruszki mają swoje codzienne obrządki – wyprowadzania na dwór psa czy drogi do kościoła. Nawet kamienica jako budynek jest zhierarchizowana. Tworząc regulaminy, harmonogramy i rozkłady bohaterowie
przeoczają główny mechanizm rządzący ich życiem, który
bagatelizuje nawet Krupa, właścicielka domu pogrzebowego – chodzi mianowicie o śmierć. Powaga i nieuchronność sytuacji stają się jasne chyba tylko dla starszej pani,
której przyjaciółka właśnie umarła. Cieplak, korzystając z
tego, wcale nie oryginalnego, motywu podnosi kwestię
pamięci – nie tylko jako narzędzia niezbędnego do układania planu dnia, ale jako zbioru wspomnień o osobach,
których nie dotyczy czas i dzięki którym, zagłębiając się w
nie, chociaż na chwilę unieważniamy postęp wypadków.
Pozostając jednak (lepiej lub gorzej zachowanym) świadectwem przeszłości, wskazują na postęp czasu. W trakcie
przedstawienia padają słowa o tym, jak cudownie byłoby
nie posiadać wspomnień, być istotą wyposażoną tylko
w pamięć operacyjną. Czy rzeczywiście byłoby tak pięknie, bez zobowiązań? W warszawskim spektaklu bardzo
często mamy do czynienia z powtórzeniami scen które,
rozwijając się, kończą w punkcie startowym. Powielanie
sytuacji nie służy jednak ich utrwaleniu, a wręcz przeciwnie – paradoksalnie świadczy o skończoności przeżyć.
Powrót do punktu wyjścia jest de facto bezruchem, ilustracją niemożności wyjścia z sytuacji. Wyraźnie widać to
w scenie, w której zmarła starsza pani-nieboszczka żegna
się ze sprzętami domowymi stosując litanię - powtarza
formułkę nieskończoną ilość razy. Co ciekawe, w trakcie
spektaklu – także z uwagi na na poły sakralny wymiar wypowiadanych przez postaci kwestii – wielokrotnie słychać
chóralne „amen”, będące bezwarunkowym potwierdzeniem takiego stanu rzeczy. W tym świecie nikt nie zadaje
sobie pytania, czy Bóg istnieje, ludzie poddani są zbioro-

wej psychozie modlitewnej, ciągłego mamrotania i śpiewania o opozycji widzialnego i niewidzialnego bez wyraźnego celu, a egzystencja staje się byciem-ku-śmierci.
Pomimo mogącej przyprawiać o wybuchy śmiechu części
oratoryjnej, której blisko do klimatów kampowych, Nieskończona historia podsuwa widzom gorzką konstatację.
Sprzyja temu klamrowa konstrukcja fabularna, która pokazuje, że spokój nienarodzenia i śmierci jest tym samym.
Pociecha, która mogłaby płynąć z tego, co jest rewersem
zgonu – a zatem nowego życia, utrzymywania gatunku –
dla konkretnej jednostki niczego nie wnosi: jest się raz i
tylko raz. Tym samym historia równocześnie kończy się i
pozostaje niedokończona.
Joanna Żabnicka

Fot. Marta Ankiersztejn
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Pieśń żywa
Zginął Achilles i Gilgamesz i wielu po nich –
nie ma już potrzeby tworzenia mitologii, za
chwilę i tak miasto zawyje i zamrze, opowie
o zatrzymanych klepsydrach i uspokojonych
aniołach-trupach. Ale dzięki Arturowi Pałydze i Piotrowi Cieplakowi uczyni to pięknie,
najpiękniej. Złamane ucho kubka, obsikany
przez psa kawałek pożółkłej gazety i inne
śmiertelne przyrządy z życia i do życia albo,
po prostu, elementy nicości zostaną obdarzone ludzkim głosem, przerodzą się w transcendentną poezję nieskończoności.
Fundamentem wyobraźni Pałygi wydaje się rytm codzienności (jej nierozstrzygnięcie, niedopełnienie, osadzenie
w sferze ‘pomiędzy’), który Cieplak ujął w ramy teatralnej
metafory, wpisując spektakl w schemat uroczystego koncertu, szalenie atrakcyjnego wizualnie, muzycznego widowiska. Jest to występ rodem z budy jarmarcznej, trochę
z teatru śmierci. Mamy tupot, wrzask, pojękiwanie, szcze-

kanie, płakanie i sapanie – Artur Pałyga, a za nim Piotr Cieplak przypominają pieśniarzy życia codziennego. Starają
się udowodnić, że to wszystko, wbrew pozorom, złożyć się
może w rytm, melodię, harmonię. Głosom pojedynczych
bohaterów wtórują głosy pozostałych, współgrają z nimi
także wokale ścian, krzeseł oraz potłuczonych talerzyków.
Pieśń staje się dziełem totalnym, cudownym nośnikiem
przedziwnie pięknej metafizyki codzienności.
U początku Nieskończonej historii zdaje się stać autorska
pogarda do wszelkich masowych dramatów, patetycznych narracji. Naprzeciw nich stawia Pałyga bylejakość i
przeciętność, zwykłą, biedną historię indywidualnego,
popękanego człowieka. Wieczność zderza z chwilą, dzianie się z, cyk, cyk, chrup, chrup, nie-dzianiem – powstaje
opowieść o trwaniu.
Miejscem akcji jest kamienica, czyli nietajemniczy przybytek zwyczajnych postaci, w którym wszystko dzieje się
niejako na skraju czasu – jeden krok, jedno poślizgnięcie a
można znaleźć się poza nim. Wszyscy się tutaj znają, pewnie są zameldowani – przypisani właśnie do tego miejsca,
związani własną śmiertelnością z pozorną nieśmiertelnością tutejszych rzeczy martwych. Mają ważne papiery,
święta i różne choroby. Pomagają sobie sobą, radiem, lekarstwami i literaturą. Opisywanego popołudnia śmierć

Fot. Anna Tomczyńska

Fot. Anna Tomczyńska
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obchodzi swoje święto, swój odwieczny rytuał. Życie jest
w nim obecne i dlatego nic się nie burzy – byt zawsze łączy się z niebytem, a ułuda przeplata rzeczywistość. Wtargnięcie śmierci niczego nie zmienia, dalej jest to ten sam
świat, te same rytuały i te same zimne poty.
Bohaterowie gadają, śpiewają, zaśpiewują siebie, świat i ‘zaświat’. Oddają się różnym zajęciom we władanie, pamiętając,
że nawet najbardziej kolorowe liście niegdyś zajdą czernią.
Gdziekolwiek pójdą, jakiejkolwiek herbaty się napiją, komukolwiek zwierzą się w supermarkecie, cokolwiek znajdą na rynku,
zawsze będą zwykłymi potomkami zwyczajnych ojców.
U Pałygi i Cieplaka trzeba wymienić piasek w klepsydrze, zjeść
kanapkę z pasztetową, zatęsknić za salcesonem, bo nie ma w
ich świecie tajemniczych, błyszczących bursztynów ani chodzenia po wodzie, ani wiadomości o tym, że ktoś próbuje zastrzelić się z armaty. Ich wyobraźnia tłoczy obrazy czajników,
psów, brudnych nóg i blatów. Zwykłość zostaje całkowicie
rozwleczona na dni i noce. Umiera się na opuchnięte nogi,
na samotność, na smutek, na śmierć Boga, na puste pokoje.
Pół-rozmowy, quasi-wizyty, odbywa się głównie po to, by sumienia nasycić. Ktoś odchodzi, ktoś się rodzi. Nowe życie wypiera noc. Pogrzeb wymaga karnawału, karnawał kończy się
upadkiem króla. Świat musi pielęgnować tę dziwaczną całość
– połączenie tego, czego nie ma, co się rozpadło z tym, co dopiero nadejdzie.

Ani Pałyga, ani Cieplak nie boją się Absolutu, ponieważ
wiedzą, że pachnie on codziennością. Nie lękają się zapisu
nocnej burzy z piorunami, gdyż wiedzą, że gładko przeistoczy się ona w letni, poranny deszcz. Wzrok już zawsze
będzie się psuł i od jednych kochań będą odchodzić inne
kochania. Przyjdzie wielu jeszcze złych albo dobrych ludzi
i nie raz będzie trzeba zaśpiewać niewesołą, nieskończoną
piosenkę.
Alicja Muller
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w
Warszawie
Artur Pałyga / Nieskończona historia
reżyseria: Piotr Cieplak
scenografia: Andrzej Witkowski
muzyka: Jan Duszyński
ruch sceniczny: Leszek Bzdyl (konsultacja)
asystent reżysera: Aneta Groszyńska
obsada: Eliza Borowska, Aleksandra Bożek, Elżbieta
Kępińska, Maria Robaszkiewicz, Olga Sawicka,
Karina Seweryn, Katarzyna Maria Zielińska, Mariusz
Benoit, Cezary Kosiński, Andrzej Mastalerz,
Michał Napiątek, Krzysztof Plewako–Szczerbiński
premiera: 10 marca 2012 r.
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Nie kończmy jeszcze tej historii
Refleksje po rozmowie Łukasza Rudzińskiego i Jana Bończy-Szabłowskiego z twórcami spektaklu Nieskończona historia.

Fot. Agnieszka Misiewicz

W czasie R@portu wieczór nie kończy się, gdy opadnie kurtyna – po spektaklach odbywają
się dyskusje z udziałem ich twórców. Tym razem na spotkanie do foyer teatru nie przybył niestety reżyser spektaklu, Piotr Cieplak. Swoją obecnością zaszczycił nas jednak Artur Pałyga,
jeden z najzdolniejszych współczesnych dramatopisarzy, a także zespół aktorski Nieskończonej historii.
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Jak to się zaczęło, czyli o rzeczywistości pisa- ne tak, by postaci mogły żyć w nich dalej. Od sarza teatralnego
mego początku była to praca zespołowa. Pałyga
dopisywał też dialogi na scenie.
Przyczynkiem do napisania tekstu stał się dzień,
w którym Artur Pałyga, jako nowy lokator ka- ‘Wnuczka’ Dąbkowej
mienicy, musiał powiadomić o śmierci sąsiadki
starszego mężczyznę, który przynosił jej zakupy. Widzowie docenili kreację Marii Robaszkiewicz,
Bezradność słowa i widok trumny wynoszonej która wcieliła się w rolę starszej kobiety. Aktorz mieszkania był tak silny, że autor powrócił do ka opowiedziała, że nabiera doświadczenia, potej sceny pisząc książkę. Trwało to kilka lat, aż – nieważ zbliża się do ‘starszego’ wieku, przez co
mimo nieukończonego tekstu – Pałyga zdecy- potrafi się do tego tematu zdystansować, jak i z
dował się przerobić tekst na formę dramatyczną niego pośmiać.
(już wtedy pisał dla teatru) i wysłać go na konkurs dramaturgiczny Metafory rzeczywistości.
Pałyga przyznał, że od początku fascynowała Oratorium wzywa do dyscypliny
go praca zespołowa. Nie znaczy to jednak, że
pisząc, spełnia wszystkie życzenia inscenizato- Aktorzy pracowali warsztatowo pod okiem Jana
ra. Kontakt z reżyserem jest sztuką kompromisu. Duszyńskiego. Dla tych, którzy nie potrafili czySkromnie uważa, że teatr jest od niego mądrzej- tać nut, kompozytor tworzył zapis graficzny. Eliszy, a pracując w teatrze jest bardziej obserwa- za Borowska przyznała, że pomimo znajomości
torem niż kreatorem.
nut była to bardzo ciężka praca, ale też satysfakcjonująca. Nauczyła się, że harmonia nie zawsze
Przyszedł Cieplak do Pałygi
jest istotna. W Nieskończonej historii dźwięk jakby się gryzie i sztuką jest śpiewać tak, jakby się
…i utworzyli nową Nieskończoną historię, nieco nie potrafiło tego robić.
ją modyfikując. Zredukowali liczbę bohaterów i
Natalia Grygiel
wątków, a te dotychczasowe zostały przedłużo-

Fot. Agnieszka Misiewicz
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Demirski i Strzępka
w pigułce

On – dramaturg, stypendysta Teatru Royal Court w
Londynie, studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz architekturę na Politechnice
Gdańskiej, były kierownik literacki Teatru Wybrzeże,
autor projektu Szybki Teatr Miejski. Ona – reżyserka
debiutująca w Teatrze polskim w Bydgoszczy, wystawiała swoje sztuki w Cieszynie, Jeleniej Górze,
następnie w gdańskim Wybrzeżu. Słynąca z ostrego,
impertynenckiego, ale i nie pozbawionego humoru,
języka teatralnego. Razem tworzą wspólny projekt
teatralno-społeczny, który podejmując problematykę demokratyzacji życia publicznego w Polsce staje
się miejscem publicznej dyskusji. Kwestie bezrobocia wśród młodego pokolenia, upadku autorytetów,
nierówności mniejszości seksualnych, emigracji,
potyczek politycznych czy wydarzeń kulturowo –
społecznych traktują twórcy jako narzędzie do walki. Ostrość krytyki i bezwzględność w ocenie, jaką
niesie każdy spektakl tego duetu potęguje obrana
przez twórców forma burleski, groteski, pastiszu czy
gorzkiego kabaretu, nie pozostawiając widza obojętnym.

Krytyczny, bezkompromisowy i radykalny
– taki jest i taki teatr kreuje Paweł Demirski. Wduecie z Moniką Strzępką podejmuje
walkę z utartymi schematami, dotyka tego,
co przemilczane, bez oporów rozprawiając
się z polskością, rozkładając narodową tożsamość na czynniki pierwsze. Poddając w
wątpliwość wszystkie wartości intelektualne
i wzorce społeczne, konfrontując teraźniejszość z mitami przeszłości, odwołując się do
pamięci i świadomości narodowej obnaża
równocześnie patologie narodowe. Strzępka
i Demirski tworzą teatr społecznie zaangażowany, anarchistyczny, walczący o prawa tych,
którzy, nie mając własnego głosu, mają jednak własne poglądy, potrzeby i oczekiwania.
Już jutro na R@porcie zagości ich spektakl W
imię Jakuba S., warto więc przyjrzeć się bliżej Pierwszym wspólnym, już kontrowersyjnym, spektemu głośnemu duetowi.
taklem duetu Strzępka&Demirski były Dziady. Eks-

humacja. zrealizowane we wrocławskim Teatrze
Polskim. Odkurzenie
i przepisanie klasycznego dzieła na swój
– polityczny – sposób stanowiło jawne
wyśmianie polskiego
zamiłowania do męczeństwa oraz kpinę
z polityki PiS-u uformowaną w iście kabaretowym widowisku.
Kolejnym ukłuciem dla
części widowni było
przedstawienie Był sobie Polak, Polak, Polak
i diabeł, czyli w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie
sztachety zostały użyte
– polityczna burleska o
polskich wartościach,

Niech żyje wojna!!! – fot. materiały teatru
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wątpliwych prawdach i kompleksach, wystawiona
w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym. Zrealizowane również w Wałbrzychu Diamenty to węgiel, który
wziął się do roboty to znów wariacja na temat Czechowskiego Wujaszka Wani, w którym wujaszek to
skrzywdzona, wykluczona ze społeczeństwa ofiara
kapitalizmu. Tę częstą kwestię wykluczenia i wyobcowania porusza również głośny spektakl Tęczowa
Trybuna 2012 – satyra o faktycznym stowarzyszeniu
kibiców-gejów walczącym o dopuszczenie do jawnego udziału w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej,
a tym samym do równouprawnienia we wszystkich

Strzępka i Demirski najważniejsze przedstawienia
stworzyli w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Są laureatami wielu nagród m.in. Grand Prix V Festiwalu Dramaturgii Współczesnej R@port 2010 w Gdyni, Grand Prix Festiwalu
Boska Komedia w Krakowie, Paszportu „Polityki” za
rok 2010 w kategorii teatru, Nagrody Wdecha za rok
2011, X Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy, 8. Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej
Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrzu, XLV Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, Nagrody
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Razem tworzą wspólny projekt teatralno-społeczny, który podejmując problematykę demokratyzacji życia publicznego w
Polsce staje się miejscem publicznej dyskusji. Kwestie bezrobocia wśród młodego pokolenia, upadku autorytetów, nierówności
mniejszości seksualnych, emigracji, potyczek politycznych czy
wydarzeń kulturowo – społecznych traktują twórcy jako narzędzie do walki. Ostrość krytyki i bezwzględność w ocenie, jaką
niesie każdy spektakl tego duetu potęguje obrana przez twórców forma burleski, groteski, pastiszu czy gorzkiego kabaretu,
nie pozostawiając widza obojętnym.
pozostałych sferach życia publicznego. Zarówno
czerpiący z serialu Czterej pancerni i pies z narracją
martyrologiczną na temat Powstania Warszawskiego
spektakl Niech żyje wojna!!!, będący ośmieszeniem
mechanizmów propagandowych oraz Był sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej są krytyką bezmyślnych, pełnych pychy i chciwości elit, stanowią groteskowe podkreślenie narodowych słabości. Inspirując
się Operą żebraczą Johna Gay’a i Operą za trzy grosze
Bertholda Brechta inscenizują własną Operę gospodarczą dla ładnych pań i zamożnych panów poruszającą kwestie fałszywej filantropii i humanitaryzmu,
którego celem jest w istocie dbanie o własne interesy. W Sztuce dla dziecka z kolei zwracają się ku wojnie
i tematyce Holokaustu.

dla przedstawienia Niech żyje wojna!!! w Teatrze im.
Szaniawskiego w Wałbrzychu itd.
Jako duet reżysersko-dramaturgiczny działają bardzo skutecznie, wprowadzając nieco orzeźwienia
na polskie sceny teatralne. Prezentują współczesne
oblicze lewicowej sztuki zaangażowanej – sztuki
krytycznej i buntowniczej. Mają oni wiele do powiedzenia, a ich spektakle, zaopatrzone w dużą
dawkę śmiechu, stanowią również moralną lekcje.
Magda Bałajewicz
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Miłość na marne?
Miłość po dziewiątej... Zdumiewające, że w epoce teatru postmodernistycznego bełkotu, mierzenia się
z tym, co „znamy, znamy” oraz wiecznej próby rozrachunku ze złą pamięcią, zdarzyła się ta urokliwa, subtelna opowieść. Ta delikatność scen, ta czułość obrazu,
które i tak – bez erotycznej perwersji i nachalnej, epatującej brutalizmem liryki – opowiedziały o podskórnym pęcznieniu ciemności, skrywaniu jadu, uwikłaniu
w mordercze sieci zdrad i intryg, o miłości w czasach
popkultury.

Łukasz Zadrzyński złożył swoją inscenizację z trzech ironicznych jednoaktówek Janusza Głowackiego, z których
każda odbija w krzywym zwierciadle różne problemy
związane z kochaniem i istnieniem. Te wszystkie malutkie
części, wyjęte rozdziały pewnych żyć, tworzą iluzję dającą
złudzenie bycia częścią jakiejś całości, pewnej istotności.
Wspomnienia, myśli, anegdoty, idee rozbłyskują i znikają – przejmują czarem tymczasowości. Parę gestów, kilka
dialogów pozwala na zamknięcie w scenicznym aforyzmie wielowymiarowego obrazu polskiej rzeczywistości
połowy lat dziewięćdziesiątych.

Bezdomność, wiara i grób…
„New York, New York…” – ilu z nas nuci ten refren piosenki Franka Sinatry? Stany Zjednoczone były dla wielu ludzi upragnioną ziemią obiecaną, marzeniem…
Miejscem, gdzie można zrobić przysłowiową karierę
‘od pucybuta do milionera’. Wiele zyskać, ale i stracić.
Ludziom, którzy doświadczyli życia w sposób dramatyczny Janusz Głowacki poświęca Antygonę w Nowym Jorku. To słuchowisko Teatru Polskiego Radia o
tym samym tytule w czwartkowe południe zabrzmiało
w Café Anioł.
Słuchacze zgromadzeni w kawiarni zostali mile zaskoczeni obecnością autora dramatu. Dramatopisarz powiedział

Wszyscy bohaterowie stoją nad niemożliwą do zasypania
przepaścią między miłością a wiernością. Tkwią w cieniu
powracającego marzenia o miłości, oczekiwania na miłość, utraty miłości spełnionej. Na ulicach ostatni oddech
lata, a oni szukają się w zaułkach, po bramach. Mówią, że
wszystko można posklejać na nowo, ale historia woli się
powtarzać.
Miasto jest plotkującym potworem, którego gadanina
czasem rani bardziej niż zdrada. Zdradzany mężczyzna
potwornieje, staje się upersonifikowanym zgorzknieniem.
Kochankowie wolą razem tonąć we własnej truciźnie, niż
samotnie mierzyć się z kacem i szaleństwem. Nie znają
litości opowieści Głowackiego, a jednak, również dzięki
dynamicznym i spójnym obrazom Zadrzyńskiego – zachwycają wzruszającym urokiem człowieczej bezradności
i głupoty, rozczulają obecnością wyczuwalnego, niemalże namacalnego, wszechobecnego pragnienia bliskości i
przekraczającej granice fikcji tęsknoty za drugim ciałem.
Alicja Muller
Teatr Telewizji
Janusz Głowacki / Miłość po dziewiątej
reżyseria: Łukasz Zadrzyński

kilka słów na temat utworu, zaznaczył również, że wersja
radiowa jest skróconą adaptacją sztuki – ‘normalnie’ trwałaby ona 100 minut, zaś na potrzeby słuchowiska skrócono ją do 60 minut.
Głowacki w historię o kilku bezdomnych osobach ciekawie wplata wątek tytułowej bohaterki antycznej tragedii
– Antygony. Choć nie do końca w tym samym kontekście
- Portorykanka Anita chce godnie pochować nie brata,
a ukochanego. Jego ciało zostało zbezczeszczone – pogrzebano je bez modlitwy, w nieoznakowanym grobie.
Dodatkowo oddźwięk w tekście znajdują ważne problemy społeczne – emigracja, zmagania z uczuciem obcości,
rasizmem czy kryzysem wiary. Już na początku tekstu
kontrastuje osoby bezdomne z tymi, które dom posiadają.
Bezdomni żyją nocą, zaś ci ‘domowi’ nocą śpią.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>11
O wysokim poziomie słuchowiska świadczy to, że podczas słuchania w wyobraźni przemykają obrazy – ‘widzimy’ bardzo wyraźnie park w którym mieszkają bezdomni,
ulicę i inne miejsca akcji. Zachwycają także aktorzy, którzy – operując jedynie głosami – tworzą postaci pełnokrwiste, wzbudzające w słuchaczu cały wachlarz emocji.
Nie mają przecież zadania łatwego, barwą głosu, jego
odpowiednią modulacją muszą przekazać nie tylko cechy charakteru kreowanych osób, ale i również ich stan
świadomości, uczucia czy ich reakcję na otaczające środowisko, czy warunki pogodowe. Wychodzą z tego każdorazowo obronną ręką. Pod względem aktorstwa szczególnie wyróżnia się Magdalena Cielecka kreująca postać
tytułowej Antygony, czyli Portorykanki Anity. Nie dość, że
odtwórczynię roli bezdomnej kobiety trudno rozpoznać
po głosie, to operuje ona zdecydowanie najszerszym wachlarzem możliwości – sprawnie manipuluje uczuciami
słuchaczy, tworząc kobietę zdeterminowaną i silną, z drugiej zaś pełną ciepła i wrażliwości. Doskonale partneruje

jej Marian Opania, jego Pchełka jest pełen energii, werwy,
optymizmu, z humorem komentuje wydarzenia.

Koniec z tą miłością

młodymi sprawiają jednak, że coraz trudniej jest dochować wierności własnym zasadom – poczucie obowiązku,
lojalność i uczciwość oddalają się, skutecznie niszcząc
ideały i poczucie własnej godności. Niestety wraz z nimi
odchodzi miłość – wypala się lub ginie. Zawsze ktoś kocha
bardziej.

Dzikość serca w czasach PRL-u? Miłość, która zostaje wystawiona na próbę – próbę młodości i egoizmu.
Uczucie, które domaga się powodu, celu, wyjaśnień.
Namiętność i żal, smutek i obojętność oraz szara codzienność, które bezlitośnie zabijają to, co niewinne i
piękne.
Dwoje szaleńczo zakochanych w sobie młodych ludzi –
pełnych marzeń, pasji i nadziei na wspólną, szczęśliwą
przyszłość. Magda marzy o studiach medycznych i karierze chirurga, Andrzej – studiach technicznych i zawodzie
zapewniającym pieniądze i stabilizacje. Ich plany ulegają
jednak zmianie. Nie dostawszy się na studia, niespodziewanie ‘wrzuceni’ w dorosłość, zmuszeni zostają do zmierzenia się z brutalną rzeczywistością oraz zweryfikowania
swoich dotychczasowych poglądów i łączącego ich uczucia. Dziewczyna zatrudnia się w szpitalu - jako salowa zdobywa dodatkowe punkty potrzebne na studia.

Zastanawiające są jedne z ostatnich słów, które padają z
radioodbiornika. Policjant mówi, że na kilkaset osób zamieszkujących NY przypada jeden bezdomny… Przerażają jego słowa, które wieszczą, że jedną z osób, która słucha
dramatu wyląduje na ulicy, o czym doskonale wie.

Anna Petynia

Teatr Polskiego Radia
Janusz Głowacki / Antygona w Nowym Yorku
reżyseria: Janusz Kukuła

Trzeba zabić tę miłość to przedostatnia już pozycja filmowa
wyświetlana w Muzeum Miasta Gdyni w ramach Kinoretrospektywy Janusza Głowackiego. Produkcja Głowackiego
i Morgensterna to taki typ kina, które nie podlega dezaktualizującej sile czasu, wciąż zachowując świeżość i siłę
przesłania. Stanowi więc obowiązkową pozycję każdego
kinomana.
Magda Bałajowicz

Kinoretrospektywa Janusza Głowackiego
Chłopak podejmuje pracę w warsztacie samochodowym
– zarabia pieniądze potrzebne na kupno samodzielnego
mieszkania, zaspokajając w międzyczasie seksualne potrzeby małżonki swojego szefa. Brak satysfakcji, brak pieniędzy, niepewność jutra i narastające napięcie między

Janusz Głowacki / Trzeba zabić tę miłość
reżyseria: Janusz Morgenstern
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Przepływamy
Właśnie zapada listopadowy wieczór. Nadmorski
brzeg i opustoszała plaża, wyludniona, a mimo to
pełna chłodu, spowita mgłą. Jest wyjątkowo piękna.
Cisza zdaje się wypełniać całą przestrzeń, jedynie powiew wiatru raz po raz czule otula twarze przechodniów. Czapki, szale i ciepłe rękawiczki to o tej porze
roku stały atrybut każdego spacerowicza. Jest ich jednak niewielu. Fale ociężale rozbijają się o brzeg, pełne
harmonii, rytmicznie zagarniają kolejne ziarnka białego piasku w nieznaną, bałtycką otchłań.
Siedzę w przytulnej kawiarni popijając gorącą czekoladę.
Ciepło rozpływa się po ciele, ogień iskrzy w kominku, a
szelest rozmów wypełnia oszklone patio. Siedzę i piszę,
rozmyślam i obserwuję.
Muzyka leniwie sączy się z głośników... Jakiś niespotykany
smak nostalgii wkrada się w zakamarki mojego umysłu.
Nie mam dziś sił na ironię i sarkazm. Ba! Myślę nawet, że w
taki dzień byłaby ona nawet niestosowna – nadchodząca
refleksja domaga się pokory i wyciszenia.
Wszystko dziś płynie w jedną stronę, z prądem. Może tak
to właśnie jest, że my – tak zagubieni, tak obcy sobie wzajemnie, coraz bardziej odzieleni od natury przez współczesną rzeczywistość, kunderowską ,,nieznośną lekkość
bytu” – również przepływamy, rozbijamy się o brzeg, by
cofnąć się, nabrać sił. Zamknięci w jednym kręgu przepływamy przez życie, przez zdarzenia, zanurzeni w teraźniejszości dryfujemy pomiędzy przeszłością a przyszłością.
Niesieni prądem nierzadko opieramy się, fala wraca – nawet ci najbardziej zaprawieni, zahartowani, najbardziej
doświadczeni w morskiej wędrówce zawracają, szukają
chwilowej przystani, latarni, która wskazałaby właściwą
drogę. Każdego ogarnia strach, niepewność, lęk przed

utonięciem. Niektórzy obawiają się kolejnego uderzenia o
brzeg, sztormu. Wszyscy wiedzą jednak że jest on przecież
nieuchronny. Prędzej czy później musi nastąpić.
Morze jest paradoksem. Bezwzględne i ofiarne jednocześnie – niczego nie oczekuje w zamian. Jest niewzruszone,
nie szuka poklasku, nie zazdrości, jest wolne od pychy.
Przygląda się nam z chłodnym dystansem i przenikliwością z nieznanym nam rodzajem wzniosłości. Spogląda
na nas z utajoną mądrością, której my, ludzie, zostaliśmy
pozbawieni, którą sami odrzuciliśmy, którą odrzucamy
każdego dnia.
Czasami zdarzają się jednak przebłyski – niezwykłe chwile
olśnienia, jak dziś. Wsłuchujemy się w ten ledwie uchwytny rytm, subtelny puls. Podążając za Hermanem Hesse
powiedziałabym, że skupiamy się w sobie, wsłuchujemy,
wytężamy wszystkie zmysły starając się ,,poczuć oddech
wszechbytu” (Mieczysław Karłowicz). Może będzie nam
dane przyjrzeć się życiu? Może właśnie wtedy ta oczekiwana, spokojna fala poniesie nas w dal – przepłyniemy
ten sztorm w skupieniu, jedynie po to by na końcu dostrzec, że wszystko to jedynie mrugnięcie powieką – w
sam raz na żart.
Dzień dobiega końca, a rozmowy wciąż trwają. Ludzie
wchodzą i wychodzą, śmieją się i żartują z błogą naiwnością, beztroską i nieświadomi tego co właśnie się wydarza.
Wstaję, ubieram płaszcz, powoli kierując się ku wyjściu.
Zapach kawy wypełnia nozdrza miłą wonią. Ostatni raz
rzucam spojrzenie w stronę klientów, przygotowując się
do walki z morską bryzą. W głowie tętni jednak jedno pytanie: „kiedy my się w końcu przebudzimy? Na jak długo?”.
Chłód uderza nie w twarz. Chyba najwyższy czas iść dalej.
Magda Bałajowicz
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