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W mojej Ojczyź~ie 

Hanka Skarżanka przyjechała wkrótce po 
zakończeniu wojny do nowego państwa polskiego 
w licznym gronie podobnych do niej wygnańców. 
Zaszło bowiem zdarzenie historyczne niezwykłe 
nawet dla historii, która często nie spełnia ludzkich 
oczekiwań na sprawiedliwość. Oto nasz najbliższy 
sojusznik, raczej nam narzucony niż przez nas 
wybrany, zagarnął dJa siebie niemal połowę 

naszych przedwojennych posiadłości, zaś Polaków 
zamieszkałych od wieków na tych ziemiach 
naprzód po zdradzieckiej napaści na nas w najgor
szej chwili wygubił tysiącami na swoich Sybirach, a 
później już jako wojenny sprzymierzeniec więk
szość ocalałych przesiedlił na tereny nam wyzna
czone. 

Polacy z tamtych stron odznaczali się na ogół 
rosłą postawą, mówili staranną śpiewną polszczy
zną i żywili namiętne przywiązanie do swojego 
miejsca urodzenia czyli do swojej ojczyzny. Zwano 
ją, tę ich ojczyznę, Kresami. Kresowiacy przesie
dleni w nowe okolice próbowali przez długi czas 
trzymać się razem, być wśród swoich, w Toruniu, 
w Olsztynie, we Wrocławiu, w Szczecinie, na Mazu
rach, na Opolszczyźnie, na Dolnym i Górnym Śląs
ku. Im dalej rzuciły ich losy od rodzinnych siedzib, 
tym tęskniej spoglądali na Wschód. 

Czas jednak upływał i nic się nie zmieniało w 
ich położeniu. Czas chętniej zaciera różnice niż je 
wydobywa. Toteż kresowy akcent z każdym 
rokiem tracił na swojej śpiewności, kresowa fan
tazja gubiła swój rozmach, kresowa bujność 

nabierała nieśmiałości, kresowa rozrzutność i 
szczodrobliwość uczuć stawała się oszczędna, a 
rozpacze zamieniały się w smutki i nawet smute-

czki. Polscy ludzie z Kresów szarzeli i upodobniali 
się do innych, dzielnicowo bezbarwnych. Przetwa
rzali się w tę nieokreśloną i wyzbytą z koloru miaz
gę, jaką jest dzisiejsza ludność Polski, dopiero 
poszukująca swej przyszłej-formy. Nie odnajdzie jej 
łatwo, gdyż prawdziwy charak.ter narodu powstaje 
dopiero wtedy, kiedy nad'.?ieje i rozpacze ułożą się 
we właściwe proporcje. 

Odwołałem się do ciężkich doświadczeń Pola
ków nie mogących odnaleźć utraconej ojczyzny, 
gdyż bez nich nie byłyby zrozumiałe losy i sztuka 
Hanny Skarżanki. 

Zachowałem w pamięci jej wygląd z czasu, 
kiedy przybyła z Wilna, aby w Łodzi znaleźć się 
wśród aktorów ściągających tutaj zewsząd. Jak 
wielu jej kolegów ubiegała się o uprawnienia aktor
skie na podstawie paroletnich występów w tea
trach wileńskich. Dobry Pan Bóg wschodni, który 
także zaciągał z wileńska czy z ruska, obdarzył ją 
sowicie wszystkim, co miał najlepszego, aby nie 
mówiono, że poskąpił na nagrodę panien kreso
wych. Była rosła, smukła, gibka, czarnobrewa i 
świetlistooka, przy tym obdarzona głosem, który 
przelewał się jej w gardle jak czysty górski strumień 
nieustannie opowiadający o radości życia. Hankę 
wypełniała naprawdę melodia rozśpiewanego ist
nienia. 

Zelwerowicz, który przewodniczył komisji 
nadającej uprawnienia aktorskie, niespodziewa
nie wyszedł z sali egzaminacyjnej prowadząc Ska
rżankę za rękę. Ona jaśniała ze szczęścia. On 
także promieniał w uśmiechu , jakby nie 
można było takiego młodego szczęścia nie 
podzielać . "No, dosyć tego dobrego - powie
dział do niej - wracaj do kolegów", a kiedy 
zostaliśmy sami, wyjaśnił, co się stało . 

"Chciałem was po prostu, koledzy, trochę 
pocieszyć pokazując tę osobę, którą wpro
wadziłem do teatru. Może rany zadane przez 



wojnę uda się trochę podleczyć". 
Tak oto, już przed pół wiek.iem nieomal, 

weszła oficjalnie do teatru polskiego Hanna Skarża
nka. Prowadziła w nim, i poza nim, życie trudne, 
niespokojne, czasami głęboko dramatyczne, ale w 
każdych okolicznościach głęboko prawdziwe. Czy 
na miarę naszych nadziei i jej marzeń? Jeszcze nie 
pora, nawet przy jubileuszowym półwieczu, nasta
wianie takich pytań. Trndno byłoby oczekiwać traf
nej odpowiedzi. Można jedynie przypuścić, że Ska
rżanka , jak wielu ludzi z jej stron, często w tych 
latach stawała w zamyśleniu i tęsknocie z twarzą 
obróconą na wschód. Nie byłaby człowiekiem 
nękanym niespełnieniem, gdyby w tych rozterkach 
nie szukała dobrej rady obyczajem przyjętym w 
poezji. Przed paru lary w przedstawieniach niecen
zurowanych w Muzeum Archidiecezji Warszaws
kiej powtarzała wielokrotnie cały swój program 
aktorski. Cały występ wypełniła namiętną i niepo
godzoną z faktami tęsknotą tych, którzy urodzili się 
w stronach położonych dzisiaj poza granicami 
naszego państwa, a kiedyś mimo niewoli sprawo
wa1i władzę potężniejszą od innych odmian pano
wania, gdyż byli władcami słowa. Skarżanka odwo
łała się w swoim programie do Mickiewicza, Miło
sza i Konwickiego. Od siebie wniosła tyle gniewów, 
rozżaleń i poczucia niesprawiedliwości wołającej o 
pomstę do nieba, że sprawy przenosiły się z historii 
do współczesności żywej i obecnej . Program ten 
nosił tytuł wysunięty i tutaj na czoło . Nazywał się 

"W mojej Ojczyźnie" . 

Bohdan Korzeniewski 



Przebudzenie upiorów 
Pępowina zrodziła się z lęku 

przed upiorami, które spały jesz

cze, od czasu do czasu pomruku

jąc przez sen. Zaczęłam o niej 

myśleć obserwując pierwsze sym

ptomy rozpadu zmurszałego 

systemu, zanim rozsypał się tyleż 

rzeczywisty co symboliczny mur. 

Bałam się odzyskania wolno

ści prawie w równym stopniu jak 

jej pragnęłam. Radość wiązała się 

z prawdziwą niepodległością i 

wyjściem ze zniewolenia, lęk zaś 

zrodził się z obaw o mroczną 

stronę duszy polskiej, o zabalsa

mowaną mumię imieniem Kseno

fobia, muzę nienawiści i fanatyz

mu. 

Zrozumiałam, że wolność 

może stać się trucizną, jeżeli trafi 

w niepowołane ręce, w zimne 

serca czy w bezrozumne głowy. 

Frustracje i kompleksy ludzi, któ

rzy nie potrafią poradzić sobie z 

własnym cierpieniem mogą wydać 

przerażające owoce a czas rozc

hwiania i zmian sprzyja tropieniu 

czarownic. Tysiące ludzi zaczy

nają się bać. Gdy przebudzą się 

upiory, ożyją wszelkie zbiorowe i 

indywidualne niepokoje. 

Scenariusze przyszłych wyda

rzeń ukazywały mi się z ostrością 

olśnienia z koszmarnego snu. 

Zaczęłam szukać artystycz

nych środków wyrazu tego lęku. 

Próbowałam go opisać, po paru 

próbach doszłam jednak do wnio

sku, że proza nie pozwoli mi 

wyrazić tego dostatecznie dotkli

wie. Opis, nawet okrutny jest 

zawsze refleksją i nie ma w nim 

tej nieustannej wibracji, skur

czów, drżenia i pulsowania, jakie 

składają się na lęk. 

Te paroksyzmy strachu 

zawierać może w sobie tylko 

„dzianie się" na scenie, oglądanie 

człowieka w działaniu czy jak w 

przypadku Matki, w buncie prze

ciw działaniu, jakim jest zanie

chanie, bierna, stężona forma 

działania, zastygły strach, bolesny 

opór przeciwko temu co przynosi 

świat za oknem. Ograniczenie 

przestrzeni do wymiarów łóżka 

jest właśnie buntem przeciw czy

hającemu okrucieństwu. 

Żeby wyrazić lęk przed upio

rami potrzeba więc ludzi z krwi i 

kości, takich, którzy mówiąc i 

czyniąc, pokażą wieczny strach 

tych co poznali piekło i żyją w 

dwóch wymiarach jednocześnie: 

w namacalnych minionych przeży

ciach i w zagrażającej, bo niepew

nej przyszłości. 

Teraźniejszość dla ludzi 

takich jak Matka jest tylko chwi

lowym zawieszeniem w czasie, 

krótkim przystankiem na drodze 

pełnej niebezpieczeństw. „Jest 

·) 

tylko Teraźniejszość i właśnie jej 

nie ma" mogłaby powiedzieć Mat

ka. W prostej filozofii strachu 

spokój jest oczekiwaniem na naj

gorsze, na ból, na śmierć, na upo

korzenie, na głód. 

Ci, którzy przeszli piekło, nie 

mogą się z jego obrazu całkowicie 

wyzwolić. Boją się, że zawsze 

znajdzie się ktoś, kto doniesie, 

naśle szpicla, kto będzie ich śle

dził, kto zburzy spokój. 

Prawie w każdej rodzinie jest 

ktoś kto takie piekło przeszedł i 

nosi je w sobie głęboko. Niektó

rzy nigdy nie wracają do wspom

nień, inni, jak Matka, zamęczają 

otoczenie opowieściami o przeży

tych koszmarach. 

Matka znalazła swój sposób 

na życie: znalazła go w dziwac

twie, w unieruchomieniu, w 

zachowaniu czujności nawet wte

dy, gdy nikt jej nie szuka. Ta 

stara kobieta żyje tylko dla syna, 

chronić go to jedyny cel, który 

nadaje sens jej życiu. 

Sytuacja jest groteskowa i z 

pozoru absurdalna: Matka chroni 

Leona, któremu nic nie zagraża. 

Matka jednak nie wierzy w trwałe 

bezpieczeństwo, nie wierzy w 

dobre intencje. „Dobroć ma 

swoje granice ale okrucieństwo 

nie zna granic", mówi. Dla niej 

upiory są nieśmiertelne, co najwy-

żej zdrzemnęły się lub przyczaiły 

przed kolejnym uderzeniem. Czu

jność to atawizm po zwierzęcych 

przodkach, ostrzega chroni 

przed niebezpieczeństwem. Czuj

ność Matki jest chorobą pozostałą 

po latach rzeczywistego strachu i 

ciągłej ucieczki, to stan nieulecza

lny, przyćmić może go jedynie 

obecność Leona, połączonego z 

Matką ową pępowiną wspólnej 

pamięci. 

Pamięć jest także tym co 

przywołuje Dawida, żywego 

ducha, wiecznego wędrowca i 

tułacza, który wreszcie znajduje 

się w miejscu do którego przez 

prawie pół wieku dążyl. 

Nasz kraj żyje rozpamiętywa

niem przeszłości, tak jak żyje nią 

Matka. Niepodległość ozywiła 

duchy, ujawniają się wciąż nowe 

masowe groby. Pamięć przeszło

ści jest tragiczna, należy jednak 

umieć z nią żyć, żeby nie zaskle

pić się jak Matka w cierpieniu i 

lęku. Zupełnie zapomnieć o prze

szłości nie można bo to odczło

wiecza człowieka. 

Matka wie, że strach, miłość 

i pamięć nadają jej życiu wymiar, 

że mimo dziwactw i śmieszności 

czynią ją w pełni człowiekiem. 

Krystyna Kofta 
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Przyłapani na życiu 
UkryJmy wszystko: imię i nazwisko, datę urodzenia, stan 

rodzinny i majątkowy. Jeżeli jesteś mądry, udawaj głupiego. Kiedyś 
głupi, popisuj się wiedzą. Nie wiem, czy jest to zasada przetrwania 
w ogóle, czy szczególna zasada przeżycia w systemach totalitarnych, 
dążących do ogarnięcia pelną kontrolą całego życia jednostek. 

Udawaj też , jeżeli chcesz odnieść sukces, jeżeli chcesz wygrać , 

niezależnie od tego , co jest wygraną . Tak postępuje jeden z bohate
rów „ Lochów Watykanu" Andre Gide'a. Najglupszy w szkole, póź
niej okazuje się niezwykle przebieglym generałem zakonu jezu itów. 
Tak postępuje się w polityce , tak czyni się na każdej scenie: teatral
nej i społecznej. 

Bohaterowie „Pępowiny" i ukrywają, i udają - grają. Matka -
żebracz kę, Ewa - służącą Rozę, Roza - żonę Leona, kukła udaje 
dziecko , Dawid - żywego człowieka . No więc, tak udając , ukrywa
ją . Koncept godzien najlepszych pisarzy egzystencjalistycznych: ból 
istnienia połączony z lękiem przed drugim, przed kim innym, obcym 
czyli każdym. Jednocześnie pomysł, któremu patronuje najwyraź
niej Samuel Beckett. 

Gra, symulacja jakby powiedzieli psychiatrzy, jest objawem 
choroby. Z czase m gra miesza się z "' prawdziwym'', wewnętrznym 
światem człowieka. I już nie wiadomo, co jest realne, co imagina
cyjne . Choroba oplątuje rzeczywistość i podszytą strachem wyobraź
nię. Czyż nie jest schizofrenikiem Leon, prywatnie uwielbiający 

Skriabina, a święcący triumfy jako znakomity wykonawca utworów 
Chopina? Czy gromadzenie przez matkę sucharów jest tylko wyni
kiem kompleksu głodowego, wyniesionego z pustoci Uzbekistanu? 
Po dziesięciu latach udawania prymitywnej dziewuchy wiejskiej Ewa 
zabiła w sobie wrażliwość, czy tylko udaje, że zabiła? 

Te gry kończą się jednak w momencie, który je począł , w chwi
li , kiedy Matkę ogarną! wielki strach o życie jej samej i jej dziecka. 
Wtedy właśnie zaczęła grać żebraczkę i przyglupa, patriotkę i dewo
tkę, ale to, że kurczowo trzyma się życia grą już nie jest. "Lepiej się 
najeść wstydu, niż umrzeć z głodu·· - mówi. 

z Ewą - Rozą dziej e się podobnie. Udawanie kończy się tam, 
gdzie zaczyna się nowe życie. Roza nie udaje tylko tego, że jest w 
ciąży. 

Mamy więc początek i koniec. Życie i śmierć. Czyżby więc "Pę
powina" była traktatem moralnym? Moralitetem przyznaj ącym każ
demu życiu wartość najwyższą, woli życia podporządkowującym 

wszystkie zachowania człowieka? Mielibyśmy do czynienia z isto-

• 

tarni zredukowanymi do biologii , fizjologii? Tak prosto jednak rzecz 
w tej sztuce nie wygląda. Krystyna Kofta zbudowała dramat na 
wielu sytuacjach paradoksalnych, wykluczających się z punktu 
widzenia logiki dwuwartościowej tak jak z ową grą kończącą się w 
chwili rozpoczęcia. Zachowania - w innych warunkach - niegodne , 
przestają takimi być , kiedy idzie o uratowanie życia dziecka. 

"Zaraza nie jest na miarę człowieka, więc powiada się sobie, że 
zaraza jest nierzeczywista, to zły sen, który minie . Ale nie zawsze 
ów sen mija i, od złego do złego snu , to ludzie mijają , a humaniści 
przede wszystkim, ponieważ nie byli dość ostrożni". Nie sięgnąłem 
po ten cytat bezpośrednio do Alberta Camusa i jego "Dżumy", 
tylko przywołałem go jako motto pracy Anny Pawelczyńskiej "War
tości a przemoc. Zarys socjołogi·cznej problematyki Oświęcimia . ", w 
której autorka udowadnia, iż miary moralne stosowane w świecie 
"normalnym", nie lagrowym mają się nijak do rzeczywistości odru
towanej . Matka z jej przeniesioną przez półwiecze pamięcią głodu , 

strachu , permanentnego zagrożenia śmiercią jest właśnie nosicielką 
takiego, innego systemu wartości. Ani chcąc, ani mogąc zapomnieć 
skazana jest na życie w sprzeczności. Fizycznym, scenicznym wyra
zem owej sprzeczności jest przykucie jej do łóżka , jej , wiecznej 
wędrowniczki, uciekinierki. Nie można zaprowadzić ładu w jej zmą
conym świecie nie potrafi się przecież zgodzić na oczyszczający 

powrót do tamtego czasu, do czasu umierania. Aż do chwili, gdy 
będzie umierała naprawdę . W tym przerażającym majaku odnajdzie 
i męża i dziecko. 

Doświadczenie lagru, holocaustu wypowiada najdosadniej 
zjawa Dawida: 

"Każdy musi kogoś wydać, bo każdy jest przez kogoś wydany. 
Tak się toczy ta judaszowa karuzela, ludzi moc, wciąż rodzą się 

nowi, torturujący wkrótce są torturowani, a ci co wieszają, będą 
powieszeni ... Takie przykazania ich nowej religii." 

Nie ma więc honoru, wolności , przyjaźni , dobroci , jedynie 
wsżechogarniająca zdrada z tym jednym wyjątkiem - tu Krystyna 
Kofta rozmija się z doświadczeniem łagrów - miłości matki do dzie
cka. 

Jest to jak światełko w tunelu, odrobina idealizacji jednostki 
ludzkiej wynikająca zapewne z tego, że nie można zaakceptować 
świata skończenie, ostatecznie złego. 

Waldemar Cholodowski 
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Ponadto w repertuarze teatru $t/J1 / 
Dzieci mnieJszego Boga - Mark Medott, tłumaczenie - Kazimierz Pio
trowski, reżyseria - Waldemar Matuszewski, scenografia - Małgo

rzata Treutler. 

Mała Apokalipsa - Tadeusz Konwicki, adaptacja i reżyseria - Krzysz
tof Zaleski, kostiumy - Jerzy Rudzki, muzyka - Jerzy Satanowski 

Małżeństwo pana Mississippi - Friedrich Durrenmatt, tłumaczenie -
Jacek St. Buras, reżyseria - Janusz Warmiński, kostiumy - Irena 
Biegańska, dekoracje - Marcin Stajewski 

Zemsta - Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Hoploubek, sceno
grafia - Marcin Stajewski 

SCENA 61 

Brel - tłumaczenie Wojciech Młynarski , scenariusz - Emilian Kamiń
ski, Wojciech Młynarski, opracowanie muzyczne - Janusz Stokłosa, 
choreografia - Janusz Józefowicz, scenografia - Marcin Stajewski 

Wysocki - tłumaczenie Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarski 
oraz Andrzej Bianusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewan
dowska, Wojciech Młynarski, dekoracje - Marcin Stajewski, 
kostiumy - Krystyna Zachwatowicz, opracowanie muzyczne , 
Janusz Stokłosa, Tadeusz Suchocki, choreografia - Janusz Józefo
wicz 

Ciemność w poludnle - Arthur Koestler, tłumaczenie - Tymon Terlec
ki, adaptacja - Robert Lange, reżyseria - Janusz Warmiński, Sta
nislaw Mączyński, scenografia - Andrzej Przybył 

Burzliwe żYcle LeJzorka - Ilia Erenburg, tłumaczenia - Maria Popow
ska, adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piose
nek - Maciej Wojtyszko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar 
Śmigasiewicz, scenografia - Antoni Poroś, muzyka - Jerzy Deńel, 
choreografia - Tadeusz Wiśniewski 

Pornografia - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej 
Pawłowski , scenografia - Marcin Stajewski, opracowanie muzyczne 
- Tomasz Bajerski Z E ZB I Ol~ÓW 
SCENA NA DOLE AMt{, ™(a., ~GUL<;{?~-{ 
Hemar - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski , 

reżyseria - Wojciech Młynarski, choreografia - Janusz Józefowicz, 
kierownictwo muzyczne - Janusz Stoklosa, scenografia - Marcin 
Stajewski, kostiumy - Małgorzata Blikle 

Moje piosenki - recital Agnieszki Fatygi i Michała Bajora 

Apetyt na czereśnie - Agnieszka Osiecka, reżyseria - Marek Grze
siński, scenografia - Ewa Sowińska, muzyka - Maciej Małecki, ruch 
sceniczny - Emil Wesotowski (przedstawienie gościnne) 

Cierń proroczy - Czesław Miłosz (wybór poezji), wybór i wykonanie -
Krzysztof Kolberger, na gitarze gra Michał Nogy 

Recłlal Woiclecha Młynarskiego, przy fortepianie Jerzy Deńel 
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