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Si'ła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga 
Dziwy człowieka potęga. 

Bo on prze śmiało poza sine morze, 
Gdy tm1 się wzdyma i kłębi, 

I z roku na rok swym lemieszem porze 
Matkę ziemicę do głębi. 

Lotny ród ptaków i stepu zwierzęta 
I dzieci fali usidla on w pęta, 

Wszystko rozumem zwycięży. 
Dzikiego zwierza z gór ściągnie na błonic, 
Krnąbrny kark tura i grzywiaste konie 

Ujarzmi w swojej uprzęży. 

Wynalazł mowę i myśli dał skrzydła, 
I życie ujął w porządku prawidła, 
Od mroźnych wichrów na deszcze i gromy 
Zbudował sobie schroniska i domy, 

N a wszystko z radą on gotów. 
Lecz choćby śmiało patrzał w wiek daleki, 
Choć ma na bóle i cie1·pienia leki, 

Śmierci nie ujdzie on grotów. 

A sił potęgę, które w duszy tleją, 

Popchnie on zbrodni lub cnoty koleją; 
Jeżeli prawa i bogów cześć wyzna, 

To hołd mu odda ~jczyzna; 
A będzie jej wrogiem ten, który nie z bogiem 

Na cześć i prawość się ciska; 
Niechajby on sromu mi nie wniósł do domu, 

Nie skalał mego ogniska! 
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JANUSZ GŁOWACKI 

Janusz Głowacki urndził się 13 IX 1938 r. w sanacyjnym Poznaniu. 
Wykształcenie zdobywał już w ludowej Warszawie. 

Chodziłem w lalach pie.ćdziesiątyr h do szkoły 
TPD nr 1 na Żoliborzu .. co Io była kuźnią młodych 
charakterów i odwiedzali ją osobi.frie pisarze 
radzierry. 

(.„) W 10. hlasie miałem siedem dwój na trzeci 
ohres. czyli uczyłem się gorzej od Lenina, ale 
rzego.<, sif nauczyłem. Na egzaminie z historii, 
kiedy na coś lam nie umiałem odpowiedzieć, 

powiedziałem, że historii nie powinno sie. urzyć, 

tylko powinno sif ją tworzyć. Nauczyciel sie. 
przestraszył i zdałem . 

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, krótko - historię, w latach 
1956-61 - filologię polską. 

Przebojem wdarł się do literatury polskiej. 
Zadebiutowałem opowiadaniem "Wielki 

brudzio '' w 64 roku. To była prororzna wizja 
wolnego rynhu . Rzecz o mariażu dzieci rzerwonej 
burżuazji i prywatnej inicjatywy. Pierwsi dawali 
prawa specjalne, drudzy pieniądze . .Jeden z 
bohaterów nazywał sie. Reżimek. To była najpierw 
po wie fr. (.„) 

Wydrukowana już z okładhą, została zdjęta 

przez cenzu.rf. Miała jednak czytelników. Głównie 
z Biura Polityrznego zresztą, z premierem 
Cyrankiewirzem na czele. Sprawdzali czy nie ma 
lam czegoś o ich dzieciach. Ponieważ kto .f znalazł 
- książka sif nie ulwzała . („.) 

Ale dwa fragmenty Wilhelmi wydrukował w 
"Kulturze", potem (w 1968 r. -przyp. JJ.) to weszło 
do tomu "Wirówka nonsensu". Temat był zakazany 
i egzotyczny, wiec zrobiła sif sensacja. I to mnie 
wyko·ńczyło. lostałem na nastrpne 20 lat 
specjalistą od bananowców. 

Na dodaleh zarzucono mi, że tylko polwzałem, 



a nie pote.piłem, nie odciąłem się, że im zazdroszrz(!, 
czyli że jestem moralne zero, które w dodatku 
chodzi do Spatifu. A Spatif w latach 60. i 70. to 
było miejsce jedyne w swoim rodzaju. Przemieszanie 
intelehtualistów, cinhciarzy, ahtorów, tajniahów, 
członków. KC, dysydentów i prostytuleli. 
Dyslwtowano tu Schopenhauera, cene. dolarów. 
szanse uzyslrnnia niepodległo.ści i okradzenia 
bogatego Szweda przy barze. Po kilku 
półlitrówkach rozmowy zarzynające sie w tonarji 
"Cyda", łagodnie ewoluowały w stron(! 
Marmieładowa. Tajniacy żalili si(! na niskią jakofr 
aparatury podsłuchowej, do szatni wynoszono 
pijanyrh mistrzów olimpijshich. a prosl_)'tutl!i 
patrzyły na to z wyższofrią osób obdarzonych 
prawdziwym talentem. 

'Wirówkę nonsensu" wydal Głowackiemu PIW. Tu także ukazały się 
wszystkie następne poczytne zbiory jego opowiadań - "Nowy taniec la
ba-da" (1970), "Paradis" (1973), "Polowanie na muchy i inne opowiadania" 
(1974), "My sweet Raskolnikow" (1977), "Opowiadani;i wybrane" (1978), 
"Skrzek. Coraz trudniej kochać" (1980). 

Głowacki zasłynął jako felietonista "Kultmy", gdzie swym ciętym, 

ironicznym językiem drwił z paradoksów nadwiślańskiej gomulkowsko
gierkowskiej codzienności. Książkowe zbimy owych felietonów dwukrotnie 
wyszły w "Czytelniku" pt.'W nocy gorzej widać" (1972) i "Powrót hrabiego 
Monte Cłuisto" (1975). Był scenarzystą filmów Andrzeja Wajdy - "Polowanie 
na muchy" (1969) i Janusza Morgensterna - "Trzeba zabić tę miłość" 

(1972) oraz współscenarzystą "Psychodramy" (1969) i "Rejsu " (1970) 
Marka Piwowskiego. Dialog drukował a teatty grały jego sztuki m. in. 
"Cudzołóstwo ukarane" (1972), "Obciach" (1974), "Mecz" (1976), "Kopciuch" 
(1979). 

Nadszedł Sierpień 1980. 
Jak sie zaczął strajk, do Stoczni Gda ·ńskiej 

pojechałem nie tyle w romantycznym porywie, czy 
żeby walczyć z komuną, a le głównie z ciehawości. 

Sarkazm Głowackiego wziął górę nad ogólnospołeczną euforią. Tak 
powstała przewrotna powieść "Moc tmchleje" wydana najpie1w pcxlziemnie 
przez "Krąg", a w 1990 już jawnie w "Czytelniku". 

Pomyślałem sobie, że jedyną szansą pokazania 
bardzo patetycznego momentu jest zrobienie tego 

przez małego człowieczlw, antybohatera, który nic 
z tego, co si(! dzieje, nie rozumie, którą;o nagle 
rzuciło w jakie.ś wydarzenia, l<tóre go przerosły. 
On jest produktem so cjalistycznej rzeczywistofri, 
stracił zupełnie umiejetność odróżniania dobra 
od zła, gdzie.ś ~i(! miota w tym wszystkim. 

(. . .) Zupe łnie si(! la hsiążha w Polsce nie 
spodobała. 

W grudniu 1981 r. Głowacki udał się do Londynu na premierę 

swego "Kopciucha" w Royal Court. 
4 - wyjechałem , 13-był sian wojenny, IG -

premiera, 17-lwmentowałem stan wojenny w TV 
BBC. Zdecydowałem się nie wracać. Ryzyko było 

spore. Zostawiłem za sobą wszystko. Wyje chałem z 
jedną małą walizhą . 

Po angielskim sukcesie "Kopciucha", nagłośnionym dodatkowo 
ówczesnymi politycznymi wydarzeniami w Polsce, Głowacki postanowił 
emigrować do USA. 

Czuj(!, jakbym nigdy na poziomie ,świadomofri 

nie podjął lej decyzji , Czesio najpierw co.5 robi(', 
potem racjonalizuje. Lu.bi(! ryzyko . Chyba 
zdecydował o tym mil dzieciństwa, .Uepa miło.fr 

do Kaczora Donalda. Wrale mnie lu nie witali z 
otwartymi re.lwmi. Urzednik lwnsulalu USA w 
Londynie był bardzo podejrzliwy. Ale w Anglii 
źle si(! czułem. Ameryka? No może lak, bo duża i 
daleko. Bylem tu już przedtem, na stypendium w 
19 7 5 roku . Ale bardziej na tym zaważyła literatura 
ameryliańslw. I mityczny Broadway .. Tennessee Wil
liams .. Arthur Miller. 

Swój amerykański start Głowacki zawdzięcza właśnie temu ostatniemu, 
~bi_tnemu dramaturgowi , któ1y znalazł czas aby przeczytać "Kopciucha" 
1 zainteresował tym tekstem Josepha Pappa - jednego z najbardziej 
wpływowych producentów teatralnych Ame1yki. Obsadę nowojorskiej 
premie1y "Kopciucha" ozdabiało gwiazdorskie nazwisko Christophera 
Walkena - laureata Oscara za rolę w słynnym filmie "Łowca jeleni". 

Sztuka szła kompletami i grano ją trzykrotnie 
dłużej, niż planowano, dosiałem bardzo dobre 
recenzje i okazało sir, że można na mnie zarobić. 

Stan wojenny w Polsce zainspirował Głowackiego do napisania dramatu 



"Fortynbrans się upił". 

To sztuka, którą pisałem - jak sir to mówi - z 
furią . ( ... ) To rzecz o allwholizmie, o władzy, 

komentarz do 11!-lamleta 11 i jeszcze pa re innych 
rzeCZ)'· 

Sławę przyniosła Głowackiemu sztuka "Polowanie na karaluchy". 
11 Karaluchy 11 pisały sie od początku mojego 

pobytu w Ameryce, bo jest to sztuka oparta na 
moich doświadczeniach i kiedy tylko została uko·ń
czona, zaraz zaczęło się wokół niej coś dziać. 

Okazało się, że złapałem coś bardzo ważnego w 
Ameryce. Amerykanie - jak wiadomo, to kraj złożony 
z emigrantów. Moja sztuka opowiada historię o 
parze polskich emigrantów, ale jest taką próbą 

odwrócenia amerykańskiego mitu. Bo w literaturze 
amerykańskiej i filmie wyglada to zwykle tah : 
jacyś nędzarze przypływają statkiem, mijają Statur 
Wolnofri, płaczą i potem bardzo szybko zostają 
ludźm i bogatymi na skutek rozmaitych talentów 
albo dlatego, że zapisują sie do mafii. A ja 
pokazałem pare arystokratów umysłowych, którzy 
przyjeżdżają dobrze ubrani, z porządnymi 

walizkami, są inteligentniejsi i lepsi od 
spo łeczności amerykańskiej, do której trafiają, a 
potem w szybkim tempie lecą w dół. Nie mogą 
odnaleźć się w tym systemie wartości i kończą na 
sc hizofrenicznej nocy w otoczeniu karaluchów. 

"Polowanie na karaluchy" miało swą prapremierę w 1985 r. w 
Woodstock z Elżbietą C',zyżewską i Aleksandrem Krupą w rolach głównych. 
Prestiżową nowojorska inscenizację "Kara luchów"w 1987 r. w Manhat
tan Theatre Club przygotował sam Artur Penn - reżyser takich filmów 
jak "Obława" czy "Mały wielki człowiek". Sztuka triumfalnie przeszła 

przez całą Ame1ykę, grana była w pięćdziesięciu teatrach. W superlatywach 
omawiano ją w prasie . 'Jeśli Janusz Głowacki nie ma jeszcze 
ame1ykańskiego obywatelstwa, chciałbym poradzić władzom imigraqjnym, 
by dały mu je najszybciej. Powinniśmy go zatrzymać" - pisał recenzent 
''The New York Post". W różnych światowych inscenizacjach "Polowania 
na karaluchy" wystąpiły m. in. takie gwiazdy jak Diane Wiest (aktorka 
Woody Allena, zdobywczyni Oscara za rolę w jego filmie "Hannah i jej 
siostiy"), Malcolm McDowell (upamiętniony kreacją w "Mechanicznej 

pomarańczy" Kub1icka) czy Jean-Louis Trintignant z ''Kobiety i mężczyzny" 
Leloucha. Polska prapremiera "Polowania na karaluchy" odbyła sie 
dopiero w 1991 r. w stołecznvm Teatrze Ateneum w reżyserii Krzysztofa 
Zaleskiego z udziałem Marii Pakulnis i Piotra Machalicy. Ale już w 
lutym br. ten sam teatr o kilkanaście dni ubiegł Arena Stage w 
Waszyngtonie w wyścigu o światow;1 prapremierę najnowszej sztuki 
Głowackiego - "Antygona w Nowym Jorku". Inscenizację przygotowała 
Izabella Cywińska, kompletuj;1c "mocn4" obsadę z Marii Ciunelis (Anita), 
Janusza Michałowskiego (Sasza), Piotra Fronczewskiego (Pchełka) i 
Henryka Talara (Policjant). 

Zawsze pociągał mnie hnietnik ludzki. W 
Ameryce jest on jaskrawy i wyrazisty. W Nowym 
forhu, na tle drapaczy chmur i tamtejszego 
luksusu, bezdomni stanowią ogromn_Y lwntrast. 
(. .. ) Amerylwnie boją się bezdomnych i mają wobec 
nich wyrzuty sumienia. Prribowałem tak napisać 
sztuhr, by publicznofr mogła sie zidentyfilwwaf z 
bohaterami. A to nie jest łatwe. 

Czy można powiedzie(, ie bezdomno.ść to 
efektowny chwyt literacki? Piehło zawsze jest 
efek towne. 

( ... )Dno w Nowym Jor/w jest całkiem 

naturalistyczną realizacją surrealistycznych wizji 
Boscha. Na Manhattanie, htórego chorobą ale i 
zasadą istnienia jest suhces, katastrofa jest bardzo 
widoczna, ale została oswojona .. uznana za 
naturalny składnik pejzażu. Imi tacja nieba z Parli 
Avenue wymarra piekła z Lower East Side (gdzie 
dzieje się aktja "Polowania na karaluchy" - przyp. 
JJ.) Tompkins Square Parh to jedno z paru miejsc 
w Nowym Jorku zamieszlrnnych przez bezdomnych. 

Przesiedziałem lam wiele nocy i dn·i. Czasem 
Jmiesznych, czrfriej przerażających. Tam jest parę 
hręgów nieszcześcia. W pierwszym mieszkają ludzie, 
którz)' się jeszcze kontaktują z miastem: chodzą 
do łaźni, sk l epów, rabują, żebrzą, handlują 

narkotyhami. Głębiej są ci, htórzy parku od lal 
nie opuścili. Niektórzy rozmawiają, inni mówią 
tylko do siebie. J eszcze głrbiej mieszkają ci, co 
już tylko milczą. Ale nawet oni nip;dj• nie 



popełniają samobójstwa. Cenią życie . A ci, co 
monologują, niekoniecznie bełkoczą. Trzeba 
posłuchać i słowa nabierają sensu. Nie wiem, po 
co o tym mówię, moja sztuka nie jest 
dokumentalnym zapisem życia w parku, a 
bohaterowie to nie sportretowani bezdomni. ( ... )fan 
Kott napisał, że bezdomni w tej sztuce są tacy, 
jak my ws~yscy . A gdybyśmy jeszcze tak znaleźli 
się na dzień, albo na rok na ulicy ... 

Moi bohaterowie czekają na spełnienie marzeń, 
w których są tak samo jak my - my wszyscy -
ograniczeni, i htóre się nie spełniają, bo nie 
mogą. Wiec uznają je za rzeczywistość. Szukają 

powodu do życia. ( .. .) To taka komedia o rozpaczy. 
Janusz Głowacki odniósł za oceanem najprawdziwszy sukces. Jego 

miarą jest entuzjazm krytyki, lawina znaczących nagród, miejsce "Polowania 
na karaluchy" na szczytach prasowych list najlepszych sztuk 1987 r. Dwa 
fragmenty "Ka1·aluchów" weszły do wydanej w Londynie i Nowym 
Jorku antologii pt. 'Najlepsze monologi lat osiemdziesiątych". Znalazły 
się obok tekstów Becketta, Sheparda, Millera! 

Niegdyś - jak wspomina Janusz Atlas - "Głowa był postacią Warszawki, 
bywalcem wszystkich miejsc stołecznych i uk1ytych bankietów". Obecnie 
Janusz Głowacki - emigrant z Polski wtopił się w nowt>jorski tłum. 

Zawsze byłem czuły na język ulicy, na to co 
się dzieje dookoła mnie. Od lat mieszkam na 
Manhattanie, więc piszę w topografii nowojorshiej. 
Interesy załatwiam po angielsku, po angielsku 
mówi też giełda, ulica i hnajpa. Ale w końcu 
Manhattan, podobnie jak Krahowskie Przedmieście, 
to tylho dekoracje, między którymi chodzą ludzie, 
a ja piszę o ludziach . 

Opracował J J. 

Wypowiedzi Janusza Głowackiego przedrnkowano z "Cazecy Krakowskiej" (nr 268 z 17-
18 XI 1990), "Życia Warszawy" (23-24 Jl 1991). "Expresu Wieczornego" (4 I 1993), Teacru 
(nr2/1991), 'Wprosc" (nr 40 z 10 XI 1992), 'Tygodnika Powszechnego" (nr 19 z 9 V 1993) 
i programu do szcuki "Polowanie na karaluchy" z T. Aceneum. 



Jan Kott 

AN1YGONA POWIESiłA SIĘ W TOMPKINS SQUARE PARK 

Tompkins Park jest na dolnym Manhattanie. PPed dwoma laty 
prowadziłem tam czasem na spacer moj<\ małą wnuczki:. Rod1ice jej 
mieszkali na Siódmej Ulit)' przy Pierws1ej Avenue. Tompkins Squan" 
jest o trzy pr7ecznice dalej na wschód. Mo7na tam łatwo dojść- spacerem, 
ci<1gn;1c wózek z dzieckiem. C1asami towar1vszył nam Janusz. Mało kto 
nazywał go teraz "Głowa" , tylko jego dawni majomi z Krakowskiego 
Przedmieścia. Głow ;1cki mies1kał wtedy także w tvm s;1mym domu na 
Siódmej lflicv . 

\\' parku na Tompkins Squa1 e je~t wydzielona 1<1grocL1 db d1ieci , w 
n iej 1Jeżcl7alnia , huśt<1wki i piaskownica. Ale piasek jest w niej brudny. 
Tompkins Square Pnk nie jest ładny. Nawet rn1dno go nazwai: parkiem. 
Wic;cej t<im gołej ziemi niż trawy. Drzewa maj<\ obłamane gałc;zie i s4 
niemal bez liści, wygladaj<\ jak strachy na wróble. Ale wróble rzadko 
tam zachodz<l, ho nie znajduj<\ nawet okruchów. Leż<\ tylko wszc;dzie 
porwane gazety i szmaty. Butelki i puszki S<\ od samego rana pmbierane, 
można je sprzedać za par\ centów. Na ławkach , jeżeli jest trochę słońca, 
śpią homlesi. "Bezdomni" w naszym jeszcze Żeromskim podaniu mają 
obrzeże symbolu. Ilomlesi śmierdz<\ i nie maj<\ gdzie pójśi". W tym 
parku o wydartej zieleni okupują nie tylko ławki. Na drewnianej estradzie, 
a może była to scena, z której odpadły ściany, osiedliło się p lemię 
homlesów: mttżczyźni i młode kobiety, dzieci i starcy. Śpią, gotują, jedz<\ , 
przewijają niemowlęta, choruj<\ i umieraj<\ na tym n<ijbardziej publicznym 
ze wszystkich teatrów. Ale nie opisze ich żaden Levi-Str<iuss. Już chyba 
rok, jak wygnano homlesów i ze szcz<1tków tego parku. 

W dół i w górę Siódmej Ulicy była długo jedna z tańszych dzielnic 
Manhattanu. Zaludniona przez emigrantów, i to głównie ze Wschodniej 
Europy: Ukraińcy, Polacy, trochę ubogich orientałów. Jeszcze dziś S<\ 
tam restauracje: Jolanta, Teresa, Danuta. Można tam dostać znakomite 
ruskie pierogi za parę dolarów. Jarzynami i kwiatami handlują 

Koreańczycy. Ale właśnie mniej wiecej przed rokiem cała ta dzielnica 
zaczęła ulegać "genuyfikagi". Bardzo dziwne słowo, o ile go nie 
przekręciłem , znaczy mniej więcej to samo, co operacja kosmetyczna: 
lift , poprawienie nosa albo choć usunii:cie wągrów. Pomalowano parę 
fasad, podreperowano parę ruder, otwarto dwa nowe butiki i jeden 
sklep porno. Dwa ciemne szynki, jak przed wojn<\ w Świdrze, gdzie 

można sie było tanio upić , zamieniły się w puby. Mieszkania skoczyły w 
górę i z mięsiaca na miesiąc podrożały czynsze. Homlesów pędzą z 
elegantszych dzielnic. W tej "gentryfikatji" któregoś dnia o świcie politjanci 
wypędzili homlesów. Park otoczono siatką z drutu wysoką na sześć stóp. 
Na bramie parku powiesiła się Antygona Głowackiego. 

Antygona jest oczywiście z Sofoklesa. Jak tamta, chce wyprawić 
pogrzeb trupowi. Pochować go po bożemu, z dwiema świecami i stypą 
z kawałka sera umaczanego w miodzie. Ale trup został ukradziony albo 
raczej zabrany przez ambulans i wywieziony na morgę, jak wszystkie nie 
zidentyfikowane tmpy w Nowym Jorku. Wrzuca się je potem do wspólnego 
dołu pod więzieniem. Ta nowa, trzydziestopięcioletnia Antygona z Puerto 
Rico chce wykraść trupa i pogrzebać w Tompkins Square Park. 

Obok portorykańskiej Antygony i trupa, na scenie jest jeszcze 
dwóch homlesów: Pchełka i Sasza, cwaniaczek z Polski i Żyd z Petersburga. 
"Byli ludzie" na dnie, jak u Gorkiego. Ale scena nie jest "piwnicą 

przypominającą jaskinię", tylko ławką wśród krz..'lków w Tompkins Square 

Park. Obok drzewo bez liści. Jaki to teatr? Ta ławka to jedyny adres, 
ostatnie miejsce w Nowym Jorku, jakie im zostało. Są tu od pięciu lat, 
może nawet i więcej, nie potrafią już sami zapamiętać. Są ze sobą. 

Pchełka kurczowo trzyma się S_aszy, brzydzą się sobą, jak własną skórą 
w robactwie, ale jak można odejść z własnej skóty? Odchodzą i nie 
mogą odejść. Bo gdzie? Po mojej maszynie chodzi w tej chwili mała 
mrówka, tam i z powrotem, i nie może odejść. Zgubiła ślad. Mała Pchła 
z Polski i Sasza, któ1y kiedyś był, był malarzem, ale już wszystko jedno 
czym był, bo mu się teraz trzęsą ręce. Czekają. Na jakąś Jolę, która 
przyjedzie, na wizę. I trzyma ich to, że rozpamiętują swoje Godoty, że z 
nich szydzą. 

Bez Becketta nie byłoby tych dwóch homlesów. Ale ważne, że znalazł 
ich Głowacki na tej ławce w Tompkins Square Park na dolnym 
Manhattanie. Dał im adres. Nie jest ważne, skąd ziarno, ale jaki chleb. 
~ie byłoby "Balladyny" bez "Makbeta" i "Snu nocy letniej" . Przyrównanie 
iest na wyrost, ale tak właśnie trzeba. 

Czeka się zawsze. Nigdzie i wszędzie. Geniuszem teatralnym Becketta 
jest ukazanie sytuacji powszechnych. Pod drzewem bez liści albo na 
piaskowej wydmie. Estragonowi i Vladimirowi śmierdzą nogi i rozmyślają, 
któ1y z łotrów został zbawiony. Ten po lewej czy ten po prawej stronie 
Ukrzyżowanego. Czekają i siusiają. U Głowackiego rozmawiają o 
srebrnikach Judasza i także siusiają. 

Raz jeszcze nie jest ważnym zaczyn, ale wypiek. Bez "('..zekając na 
Godota" nie byłoby i "Emigrantów" Mrożka. Ci dwaj tam także są 



skazani na siebie, bo nie mają gdzie wrócić. Mrożek odnalazł ich w 
jakiejś ruderze za któ1ymś z dworcow berlińskich. Głowacki na tej ławce 
w Tompkins. Odkryciem dramatycznym jest czasem tylko nowy adres, 
właśnie ta ławka i nowe sprzężenie : "Na dnie" Gorkiego na ławce. 

Raz jeszcze: nie mogłoby obejść się bez Becketta. Ale dużo w nowym 
teatrze nie powstałoby bez Becketta. 

Nie przestaje mnie zdumiewać, że do nowego realizmu (światły Ket 
Puzyna powiedzałby może: do dojrzałego naturalizmu) prowadzi 
dramatyczna droga od tego, co może i zbyt pochopnie nazywaliśmy 
teatrem absurdu. Bo tylko w tej właśnie dykcji da się opowiedzieć 

walący się nam na głowy świat. Do tej poetyki absurdu zdrowo się 

przyłożyła historia. I to nie tylko u nas; w obie strony - za Odrą i za 
Bugiem. "Czekając na Godota" Beckett nazwał tragikomedią. My ją 
poznaliśmy na własnej skórze. 

Antygona z dolnego Manhattanu dala dwom z ławki niepełne 

dwadzieścia dolców, żeby sprowadzili nieboszczyka z nadbrzeża na 
Bronksie. Tam czekają w trumnach zbitych z desek na transport. 
Trumien było dziesięć. Odbijali po kolei wieka, aż znaleźli podobnego. 
Ale Sasza miał złamane okulary, Pchełka atak epilepaji. I przywieźli 

innego trupa. Także miał brodę i Antygona nie poznała, kogo zakopali 
wspólnie pod ławką. Ale poliga dowiedziała się, że zniknął z morgi 
jeden trup. Zaczęła szukać i znalazła na samym Manhattanie sześciu 
nieboszczyków. 

Rzecz zwykła w Nowym Jorku. Głowacki jest nie pobity w wymyślaniu 
absurdu. Ale Nowy Jork bije wszystkie absurdy. La rialite depasse la 
vision. 

Sasza miał jeszcze na początku emigracji żonę. Kupił jej komputer, 
bo przepisywała dla ame1ykanskiego profesora. Została z profesorem i 
z komputerem. Profesor dowiódł, że Shakespeare był kobietą. Wzbudziło 
to chó1y zachwytów. Co za odwaga! Co za inwenga! Ale na uroczystą 
akademię dla uczczenia wielkiego odk1ycia przyszedł niespodziewanie 
Shakespeare i dal kopniaka uczonemu. Pięknie wymyślone. Ale żeby 
wymyślone przez polską Głowę? Rok temu najpoważniejsze tygodniki 
pisały, że profesor z Yale odk1ył, iż najstarszą część Biblii napisała 

kobieta z książęcego rodu na dworze Salomona. Trzeba przyznać, że 
ogłosił to odkrycie znakomity hebraista i dekonstruolog. Biedni 
absurdaliści! Co wymyślą, już się stało. 

Tragikomedia nie przestaje być okrutna. Czasem bardziej okrutm 
od tragedii. Antygona z Manhattanu, zanim się powiesi na bramit 
okratowanego parku, zostanie zgwakona na scenie, ale za krzakan11 

Słychać jej krzyk, póki jej nie wsadzą knebla w usta. W parku zostaną 
tylko, ciągle na tej samej ławce, ci dwaj, którzy byli tam od lat, od 
początku. · 

VLADIMIR To co, idziemy? 
ESTRAGON Chodźmy. 
(Nie ruszają się.) 

Ale nie zostaną. Bo policja zamknie park dla homlesów. Jest jeszcze 
u Głowackiego czwarta postać : Policjant. Wygłasza komentarze, prolog 
i epilog. Jak chór w greckiej tragedii, jest Miastem. Głosem miasta. 

W zakończeniu Policjant zgłasza się wprost do widowni: Według 
ostatnich danych li czba homlesów w Nowym Jor/tu zwięlłsza się. I w 
końcu tego roku na hażdych trzystu nowojorczyków przypadać będzie 
jeden bezdomny. To by znaczyło, że dzisiaj w teatrze jest co najmniej 
jedna osoba, htóra r:iedługo znajdzie się na ulicy. I ta osoba dobrze 
wie, o kim mówię. Zyczę państwu miłego wieczoru. 

Jeszcze w ostatnich chwilach akgi, tuż przed jej gorzkim rozwiązaniem 
Sasza i Antygona chcą zacząć wspólne życie. Dostać wizy, wyjechać. 
Wyrzuciliby nas po tygodniu. Nas? Ta sponiewierana przez życie, 
portmykańska Antygona po raz pierwszy od lat usłyszała słowo "nas". 
Rzuciła się nagle "swojemu" Saszy na szyję. 

Pytał mnie wielki ame1ykański socjolog, jacy są w tej sztuce u Gło
wackiego homlesi? Stryjkowski, kiedy go pytano, ile sobie liczy lat, 
odpowiadał: tyle co wszyscy. Jacy są homlesi u Głowackiego? Tacy, jak 
my wszyscy. Zobaczyłem niespodziewanie serce Janusza. 

Stary jestem, mało piszę, już niedługo mi także na wspóbtą 
morgę. Muszę się śpieszyć z sądami. Za trzy najważniejsze polskie 
sztuki ostatnich lat uważam, "Emigrantów" Mrożka, "Do piachu" 
Różewicza i "Antygonę z Tompkins Square Park" Głowackiego. 
Kropka! 

Kamienny Potok, lipiec 1992 

Przedruk z: "Dialog" nr 10/1992 
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PAWEŁ ŁYSAK 

Pawel Łysak zdecydował się zdawać 
na Wydział Reżyserii PWST w 
Warszawie w 1989 r. 3 tygodnie przed 
upływem terminu składania wstępnego 
egzemplarza reżyserskiego. Opracował 

"Bachantki" Eurypidesa . Zdał. W dzień 
inauguracji zajęć w PWST bronił praq 
magisterskiej na Wydziale Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Prawdziwe studia reżyserskie zaczął 
dopiero na Il roku, gdy zetknął się z 
Tadeuszem Łomnickim i Maciejem 
Prusem. Pod opieką profesora 
Łomnickiego, do spółki z kolegami, 
zmagał się z pułapkami 

inscenizacyjnymi "Czekając na Godota" 
Becketta. Rok później seminaria 
reżyserskie u profesora Łomnickiego 

odbywały sie pod szyldem Koła 

Naukowego. Tu Paweł próbował 

zgłębić "Metafizykę dwugłowego 

cielęcia" Witkacego. Tę pasjonującą 

pracę przerwała śmierć wielkiego 
artysty i Pedagoga. Mnie, nam 
wszystkim - zapala się Paweł - pokazał 

On cz;•m może być teatr, jak należy 

pracować nad przedstawieniem . Jak 
wysokie wymagania należ;• stawiać 

sobie i innym. Obawiam się, że wraz 
z jego smiercią teatr polski stracił 

autorytet wyznaczający najwyższy 

pułap dokonań artystycznych. Z 
ożywieniem Paweł opowiada o swoim 
"Mistrzu i Przyjacielu", spadkobiercy 
Swinarskiego i Grotowskiego, o Macieju 
Prusie , któremu asystował w T. 
Dramatycznym przy "Nie-Boskiej 

komedii"(l99l) i "Kordianie"(l993). 
Wyraźnie jest pod wrażeniem ogromnej 
wyobraźni twórczej Prusa.podziwia jego 
perfekcyjny zmysł komponowania 
spektaklu i otwarcie na aktora. Obcttjąc 
z Prusem, trawiąc z nim godziny na 
rozmowach, sporach o istotę teatru, 
stał się Paweł gorącym wyznawcą 

Prusowej wiary w ideę teatru 
romantycznego "wysokiego" 
repertuaru. Uważa, że taki repertuar 
może dziś uzdrowić teatr. Romantyzm 
-twierdzi - porusza problemy w 
najgłębszy sposób związane z 
istnieniem jednostki w świecie. Każde 
pokolenie musi odczytać rn-inantyzm 
po swojemu . Teraz jest właśnie 

odpowiednia pora aby to zrobić. 

Trzeba jednak trafić do nowej 
wrażliwości młodych, którzy chodzą 

na rockowe koncerty, palą "trawę", 

reagują na bardzo silne bodźce. 

Rozbudzeni "Robocopem" czy 
"Draculą" są przcież czuli na 
psychodel-iczność i fantazmaty 
romantyczne . Jak przystało na 
wychowanka Macieja Prusa, Paweł 

pojnntje oczywiście teatr romantyczny 
jako teatr egzystencjalny, odarty z 
patriotycznego pierwiastka. Szczególną 
atencją darzy Słowackiego 

Wyspiańskiego. 

Paweł ubolewa nad zanikiem więzi 
pokoleniowych wśród młodych 

reżyserów. Uważa, że wspólny program 
ideowy i estetyczny nie niszczy 
twórczych indywidualności , lecz 



stanowi silę przebicia . grupy. Taki 
zmasowany atak na · teatr dawałby 
szansę wypracowania nowego, 
o cl rębnego język a ko 111 u n i ka ej i 
teatralnej. Marzeniem Pawia jest 
utworzenie salonu teatralnego 
integrującego pokolenie reżyserów, 
krytyków, aktorów, kompozytorów, 
scenografów, pisarzy. 

Deklarując się jako zwolennik 
pokoleniowej wspólnoty, przyznaje on 
jednocześnie reżyserowi sporą wolność 

w dysponowaniu lit eraturą. Reżyse r 

może sobie szczególnie wiele pozwolić 
w wypadku tzw. dziedzictwa kultury. 
Przecież mija się z celem, żeby do 
znudzenia pokazywać podobne 
przedstawienia sztuk ro ma n tycznych 
czy Szekspira - wyznaje prowokacyjnie. 

Oburza go słowo "profesjonalizm". 
Toleruje ten termin wyłącznie w 
kategoriach predyspozycji zawodowych 
aktora czy reżysera. Tak naprawdę -
wyjaśnia - to właściwie trzeba być 

aprofesjonalnym, bo jak inaczej 
można podchodzie do każdego 

zadania z nieodzowną . w sztuce 
niewinnością dziecka. Technika to 
przec-ież rutynowe powielanie 
szablonów i schematów. 

W listopadzie 1992 r. Paweł 

debiutował w T. Dramatycznym 
kontrowersyjną sztuką Bernarda-Marie 
Koltesa "Roberto Zucco", która 
zbulwersowała Warszawę heroizacją 

odrażającej postaci au.tentycznego 
wielokrotnego mordercy. Lubelska 
"Antygona w Nowym Jorku" jest drugą 
samodzielną realizacją Pawia. W obu 
tych sztukach występują jednostki 
w e g e t uj ą c e n a m a r gin es i e 
społeczeństwa, ludzie, których oficjalne 
prawo represjonuje, a normalny, 
porządny obywatel odwraca od nich 
wzrok. Powołaniem teatru - sądzi 

Paweł - jest bowiem ukazywanie 
człowieka w sytuacjach ekstremalnych . 
Problemy egzystencjalne zauważamy 

przecież dopiero gdy wyskoczymy z 
utartych kolein życiowych. Przecirtny 
zjadacz chleba bywa filozofem, 
rozmy.fla o miłości, wierności, dopiero 
gdy go rzuci żona! "Antygona w 
Nowym Jorku" spełn ia te wymagania. 
Ma także inne walory, które Paweł 

ceni. Mówi o sprawach ważkich w 
sposób groteskowy, łączy tragizm z 
burleską, jak sztuki Becketta. I ma 
bardzo dużo odniesień życiowych, co 
ułatwia zbudowanie czytelnej 
metafory. Zdaniem Pawła jest to wielki 
atut sztuki Głowackiego, gdyż teatr 
stanowi rodzaj sposobu wciągania ludzi 
do filozofowania. Sztuka - uważa Paweł 
- pokonuje nawet ograniczenia 
filozofii. Problemy, wobec których 
rozum jest bezradny, może ogarnąć 

sztuka, oddziaływując na emocje, 
podświadomość. Poprzez w'zruszenie 
prowadzqc do konkluzji 
intelekt11.alnych. Przedstawienie to 
rodzaj stołu operacyjnego . Konstruu;e 
się tu sztuczny model świata żeby 

poznać.„ istotę świata. 

Paweł nie kryje, że jest zwolennikiem 
teatru elitarnego. Ale według niego 
"elitarny" znaczy otwarty dla ludzi 
wrażliwych, zdolnych podjąć truci 
stawiania sobie drażliwych, intymnych 
pytań o swe człowieczeństwo. Staram 
się pomieścić w przedstawieniu te 
problemy, które mnie dręczą. Wierzę, 

że są one bliskie i widzowi - wyznaje 
Paweł Łysak - filozof, reżyser, a 
prywatnie ojciec dwóch córeczek (2 i 
6 lat), które jeszcze zdecydowanie wolą 

żeby tatuś zamiast rozprawiać o naturze 
ludzkiej, opowiadał im bajki. 

J. J. 
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ALEKSANDRA SEMENOWICZ 

JERZY JASIŃSKI- Jesteś 
absolwentką Wydziału Malarstwa i 
Grafiki warszawskiej ASP, którą 

uko11czyłaś w 1966 r. Podobno prof. 
Jan Cybis - wybitny kolorysta - bardzo 
liczył na Ciebie a Ty go "zdradziłaś" z 
Marcelem Duchampem - dadaistą i 
surrealistą„. 

ALEKSANDRA SEMENOWICZ
Dla mnie, dla moich kolegów Jan 
Cybis był mistrzem, któremu 
pragnęliśmy dorównać, ale po 
skończeniu Akademii poczułam 

jednak, że to co nam wpajał nie ma 
już nic wspólnego z dzisiejszym 
czasem. I właśnie w . Duchampie, w 
sztuce nowoczesnej, znalazłam wiecej 
odpowiedzi na swoje pytania, nawet 
te ludzkie, niż w kapizmie czy 
impresjonizmie, który zresztą nadal 
bardzo cenię. Zasługą Cybisa jest to, 
że on nam, swoim studentom mówił 
iż należy umieć zdradzać swoje 
wcześniejsze miłości po to, żeby 

odkrywać nowych ludzi, nowe sprawy, 
i siebie samego przede. wszystkim 
odkryć. 

Pod kon-i ec lat 70-tych 
zainteresowałaś się scenografią. Skąd 

ten poz ny, nagły flirt z teatre m 
utalentowanej malarki? 

Ten flirt z teatrem rzeczywiście 

był trochę wskakujący, także dla mnie 
samej. Zajmowałam sie profesjonalnie 
malarstwem. W Domu Artysty 
Plastyka w Wa.rszawie miałam nawet 
indywidualną Wj• stawę, którą 

odwiedził sam Henryk Stażewski„. 

Jeden z pionierow polskiej abstrakcji 
geometrycznej„. 

„.i powiedział, że go intryguje to 
co robię. To było dla mnie bardzo 
ważne. 

fednak malując byłam bardzo 
sama. Za mało wierzyłam w siebie, w 
swoją gwiazdę malarza, żeby 

zrezygnować ze wszystkiego i trwać 

w tej swojej celi... Bo tak naprawdę 
wygląda los prawdziwego malarza -
on siedzi w pracowni jak jakiś 

pustelnik, zakonnik w celi i przez 
całe wieki samotnie tworzy, medytuje„. 
Wobec tego rozejrzałam się i 
stwierdziłam, że teatr jest miejscem, 
ktore by mnie ucieszyło. Łączyło się 

to ze snem, tajemniczym s nem. 
Prz1•śniła mi się moja babcia w karocy 
z białymi końmi. Fruwała nad 



l'alricem Kultury i 1ękq w .1kaz.ywała 

na minzcz.ący li(' tam Teatr Studio. 
W Studio z.r1.i był jrizef Szapw, htń1)' 

wtedy prowadził 1·111rli11m srenografii 
dlr1 młodych ludzi . No w/a .inie - dla 
młodych. Ja tymczasem już dawno 
był a li! po 1\ k r1 de mi i . I' fi 111 i(' ta m, 
biegłam za Szajną fJo Hhodach, 
propon11jr1r mu .1woje wł11gi jako 
ewcnl1wlna 1lr1żystka. I on 1if z.godz.ił 

na to żebym na porzątlrn trochę 1ię 

prz.yglądałri , a potem z.dała egz.amin 
i w.llr1łri przyjętr1. Brurlz.o 1ię tron 
xzrz('.Uiwie cz.ułall! j1odcza1 tyrh 
I' ludiów„. 

... które trwały dwa lala ( l<J78-197~l). 
Potem l>yl Teatr ·wielki i 3- l clłlia 

asystełllura u Andrzeja Maj1·wskiego. 

Uważałam bowiem, że taka szkoła, 
gdzie sir. nie styka .1z. z. Ż)>wvm teatrem 
tylko z makietą, nie p~wfnna trwać 
zbyt długo. Dlatego, i.e lak naprawdę 
chodzi n przestrzeń leall u, a tę 

poczułam dopiero who'nie w Operz.t!, 
gdzie .1ą ogromne ilo.fri metrów 
przestrzeni 1 ogromne ilo .iri 
kostiumów, dla cltóril, dla rnlistów. 
Potem, po tym operowym 
do .iwir1drzeni1.1. normalny teatr 
wydawał mi sie bardzo .imi~sz.ny, 25 
projektow kostiumów wydawało mi 
się hłaho .1tką wobec 350, których 
trzeba było doglądać wcze.inie} w 
Teatrze Wielkim. Bo ja wtedy, w 
Operze, nie projektowala m, tvlko 
pilnowałam wykonania projektów 
swoich starszych kolegów, urząr si/! 
t eż od nirh bardzo wiele. 

T e r m i n uj ą c u S z aj ny czy 
Majewskiego, byłaś już osob;1 dąjrzal'I 

anystycznie. Czy nie rodziło to w Tobie 

jakiegoś bu11LU przeciw tym wielkim 
autorytetom? 

Orz.ywi.irie, Ż.i' tak . Rardz.o p1pl/w 
wpragnąlem rzego\ innego niż mr11eh 
Szaj ny 1 1yrh wsz.ysthirh Jego 
opahowanych /igur . C:lwci11ż 11n1 .1zę 

przyznru' ucz.riwie, i.e trd1 samo jn11 
na sl't1diarlt u Cyhilfl mrdowalo ~ir 

trorltę "cy/Jisow~ko ", lak samo projekty 
robione u Szajny, jak je teraz 
oglądam po latach, mają !rnrdw 
morne jego pietno. To jednak tali 
iesl, że przez zr1rhwy1 a1·tyslą 

p 1 z e r lt o d z: is z. j a h jJ r z e z. j r1 k ą i 
~zlwrlalynr, rltnrohę . I potem, hyr może 
również korzy .1tająr z r11dzyrh wzorow, 
odkrywasz nagle samego 1 iehie . 

Trzerim moim profesorem, 
nr1prawdę nie ma w tym prze.rndy, 
j1?.1t Krystyna Meissnn. Nie tak z.nart)' 
reżysn jak rrn Io z.rL.1ł11guje. Świetn). 
inscenizalor, osolrn wielkiej wiedzy i 
kullury, muzycznej, plaslyrznej i 
literackiej. Świ1?lnie też z.na si1' na 
operowaniu .~wiatłem. !\le szhołrl n 
niej nie by/a przyjemna. To nie było 
glaslwnie po głowie. Brutrilna to była 
fzkola, ale mi też niezmiernie dużo 

dala. Kiedyś w momenrie wielkit'} 
kłótni chciały.imy nawet skoriczyl 
nr1.1zą współpraą . .Jeclnak powstałam, 
bo korzystnie jest dla nas obu nr1dal 
współpracować. Nie robimy nigdy 
wifcej raz.em niż dwie sztuki rorznic. 
Nie wytrz.ymal_~/1y .1' my tego nacisku 
p1·yrlticz.nego jaki na siebie 
wywieramy. 

Z dyr. Krystyną Meissner od 10 lal 
kszlałlltjesz artystyczne oblicze Teatru 
im. Hortycy w Toruniu. Wcześniej była 
ZiclOlla Córa. Ta lojalność i wierność 
jest ewene111entem w chimeryczny1u 

świalku teatralnym. Jej owocami są 

lakie prz.edslawienia Waszego lcalrn 
jak m.in . "Kanotcka" Różewina (1983), 
"Balladyna" Słowackiego (1984), "Sługa 
dwóch panów" Goldoniego ( 198G), 
"Zmierzch" Babla (1987), " Pchła" 

Zamia tina ( 1989), "Wieczór polski" 
według "!\ie-Boskiej Komedii" 
Krasi1'1skiego i "Malej Apokalipsy" 
Konwickiego (1990), "Rewizor" Gogola 
(1992) czy "Niepokoje wychowanka 
Toerlessa" wg Musila (1993). 

Ta przygoda, bo praca z Krystyną 
iest przygodą, zaczęła się gdy byłam 
jeszcze w Wielk ·im. Krystyna 
przyjechała wówczas do PWST w 
Warszawie szuhać r1klorów do swego 
teatru w Zielonej Grirz.e. /,ohaczyla 
przedstawienie dyplomowe pt . "Nocleg 
w Apeninach" Fredr)' w reżyserii 

Rysia Peryta . Taka troch11 komedia 
dell 'a rte„. 

To był Twój debiul scenograficzny. 
· Rok 1980. 

Tak. Ja tam, troch11 od niechcenia, 
zrobiłam dla Rysia bardzo skromny 
"dekor" i kostiumy. Krystynie 
najbardziej spodnbały .1· ię właśnie 

postacie. Zatelefonowała potem do 
mnie i spytała czy bym nie r.ltciala u 
niej spróbować. Zgodziłam się„. 

t\ wracając do wie1 ności i 
lojalności . Bardzo sobie cenir te cechy. 
Polega lo np. na tym, że ktoś akurat 
"na fali" zwraca si11 do ciebie z 
propozycją a ty rezygnujesz. Tracisz 
pieniądze, szansę cielwwej być może 
pracy, ale tak postępujesz. bo ta osoba 
była nieuczciwa wobec Twojego 
współpracownika, czyli daj my na to 
Krystyny . To nie jest żadne wielkie 

po .iwięr:enie. To jest po prosl1.l 
prz.yzwoitofr. 

Inny Twój stały reżyser - Antoni 
Libera . Fanatyk Samuela Becketta. Już 
w roku akademickim 1980/81 w Kole 
Naukowym warszawskiej l'WST 
zrobiliście wspólnie "Ta 111 i z 
powrotem", "Komedię", "Kroki" i "Nie 
ja". Słynne były Wasze becketLowskie 
przedstawienia w Centrum Sztuki 
STUDIO -"Nie ja", "Kroki" i 
"Kołysanka" (1985) oraz "Ko11cówka" i 
"Katastrofa" (1986). W 1991 r. w T. 
Małym z rea lizawa liście "Czekaj;~c na 
Godola". Libera jcsl pedamyczny wobec 
każdej litery didaskaliów napisanej 
prtez wielkiego dramaturga. Gdzie lu 
miejsce dla scenografa, dla jego 
wyobrażni? 

O, miejsce zawsze j est. Scenograf 
to nie tylko wyobrnżnia. To także 

smak. Cybis mówił (widzisz, zawsze 
możemy do niego nawiązać), i.e smaku. 
nikogo .1ię nie da nauczyć. Z tym się 

człowiek rodzi albo nie. To jest dar. 
I }ei.el-i np. w "Końcówce" didaskalia 
wspominają o fotelu i szlafroku. to 
teraz. ja mogę wziąć z.u.pełnie hez 
sensu jakiś przypadkowy fotel i do 
tego jaki,i szlafrok w kwiaty, albo 
mogę dobrać lalti szlafrok i t a hi fotel, 
żeby jednym "zwierzęciem" s tał sie 
fotel, szlafrok i aktor. Tu wlaś nie 
iest hardzo dużo do roboty. Przecież 
nie potrzeba z.a każdym razem 
obdarowywaf widowni swoją wizją 

osobistą . Zresztą nie jestem taka 
pewna, czy te wizje są zawsze takie 
szczęśliwe, cz.y jest d obrze gdy ktoś 

robi lak jak Swjna. Dla ni11go nic 
nie istniało ani tekst, ani aktor, tylko 
jego wizja plastyczna. To raz i dwa 



może być cudowne. Ale powielane 
trąci jakąś straszliwą pychą. 

Dwie osoby wspomina nc przez 
Ciebie z dużym sentymentem już nic 
żyją . Tadeusz Łomnicki i Janmz Nyczak. 

Tadzio Łomnicki był wspaniałą 

postacią. Poznałam go robiąc 

scenografię do "Koricówki ", gdzie 
Tadeusz gra l Ha mma. Przyglądałam 
się i przysłuchiwałam wszystkim 
próbom . Ile on mnie na llczyl' O 
aktorstwie, o pracy nrul tekstem. 
Spodobałam się mu jako ewenl1lalny 
ruspólpraco;vnik. Zaproponowril mi 
scenografię . Najpierw w PWS1~ gdy 
ze st1Ldentami robił Sz e kspira, 
"Stracone zachody milofri '' ( J98(i). 
To mu bardzo wdzircznie wyszło. 

istna perła. Publicznofr swlala z 
zachwytu. Dekorację zrobiłam 

skromniutką, tylko taki gobelin wokół 
sceny . 

Potem była pol.~ka prapremiera 
s z t u k i Ta n kr e d a D o r s t a "} a, 
Feuerbach" w T. Dramatycznym w 
Warszawie ( 1988) - reżyserski i 
aktorski sukces Tadeusza z mo1ą 

scenografią . Ponownie spotkriliś my si1: 
w Studio, gdy robiłam oprawę 

plastyczną do "Kartoteki" Różewicza 
( 1989) z Nim w roli Bohatera. Był 

to warsztat reżyHrsk ·i cztere c h 
studentów PWST - Zbigniewa Brzozy, 
Macieja Cirina, Szczepana Szczykno 
i jarosawa Kiliana. 

Ta wieloletnia współpraca 

niezmiernie nas cieszyła. Marzyli .{my 
o "Burzy" Szekspira. No i.„ 

Januszowi Nyczakowi zdążyłaś 

jeszcze zrobić znakom itą scenografie;' 
do "Dam i hmarów" Fredry ( l990) w 

T. Nowym w Poznaniu. 

frrnusz... Cudowna postać. Jaki 
c-ieply, jak on koc/wł ahtora, jak on 
lwwił sil' podczas prri cy. Można było 

mu zazdr o.{ci ć .„ A jednocze .{ni!' 
rierpiał, miał swoje wielkie 
zmartwi1mia. Był chory o rzym ni/li 
początkowo nie wiedział. Jakoś to 
ukrywał. Umarł tak niepotrz.ehnie ... 
Micli .{my wspólne plany. już byliśmy 
przy Ili akcie Gombrowicza , "Iwon)' 
księżniczki Rurgunda ". Boże, my_{lf, 
że byłaby tn niesamowita "Iwona ... ". 
Byliśmy zaproszeni przez Macieja 
Prusr1. Miel-iśmy w Warszawie w T. 
nramat ycznym robi! "Wujaszka 
Wanię " Czechowa . 

W krritkim odstępie c zasu 
straciłrlm dwóch wspaniałych 

Lwórców. I trzeciego jeszcze, swego 
najlepszego, najwięhszego przyjricieln 
- malarza Jerzego Stajudę . Nagle 
zostałam sama. Ale okazuje sir, że 

żvcie nte .ne coraz to nowe 
n.iespodzianki. Ot choćby moja obecna 
współpraca z Pawłem Łysakiem. 

Wspaniały, młody człowiek. 

Żeby projektować nie poprzestajesz 
na lekturze tekstu. Ty musisz oswoić 

sic;: z teatrem, w którym sztuka bc;:dzie 
wystawiana, z aktorami, którzy ją bc;:d<1 
grać.„ Musisz po prostu poczuć 

atmosferę t<.:atru, sceny, wgryź.ć się w 
architekturę widowni . Godzinami 
potrafisz prLesiadywać gdzieś w kąciku 
widown i, snuć s ię po zakamarkach 
sceny. Ty tę scenę musisz pokochać. 

Inna sprawa, że jak w każdym związku, 
albo ją zdominujesz albo jej ulegni<.:sz, 
ale zawsze z pożytkiem dla spektaklu . 
To swoisty mistycyzm „. 

Mistycyzm? Bardz.if pięknie, że tak 
to widzisz . To wynikci 1 aczej z tego, 
że ja zawsze nie dofr jestem pewna 
swego. Zawsze chcę to sprawdzić z 
rzeczywistością. W końcu nawet gdyby 
nie wiem jaki był pomysł, Jak 
uduchowiony czy niedyclrnny, je .1'li 
się nie sprawdza w wymiarze sceny, 
to jest w ogóle nie do odczytania. A 
ja nie jestem urodzonym 
matematyhiem, architektem czy 
inżynierem, tylko malarką i zdaję 

sobie sprawe z mojego braku pocz1lcia 
przestrzeni. Wiesz, może architekt by 
spojrzał na plan i momentalnie by 
wiedział "ty le metrów na tyle, 
mogę sobie pozwolić na to ·i na to". 
Ja prólm;ę tę przestrzeń wchłonąć. 

Mam ucz.ucie, że z kątów sceny jakieś 
d?J.chy na mnie zerkają ... Żart. Tak 
naprawdę to patr<.ę )aha jest podłoga, 
ohno sceny, jaka jest widownia. 
Najbardziej mnie interentje właśnie 
to co widzi widz . Zdarz.a sif nawet, 
że w połowie drogi nagle z.orientuję 
się, że widz ogląda · riie to na co ja 
liczyłam ... 

wtedy potrafisz radykalnie 
zw<.:ryfikować swój projekt! 

Wszystko przewroctc do góry 
noga-mi. Zdarzało mi sir: parę razy w 
życiu po nieprzespanej nocy pędzić 

skoro .{wit do kierownika 
technicznego, dyrekcji, a przede 
wszystkim do reżysera aby pnw·iedzieć, 

że czuję, iż jeżeli zostaniemy przy 
tym pierwszym pomy.{le to leżymy. 

Bardzo dużo szkiettjesz. Zal)'Sow1tjesz 
tony papieru. Przesiadttjesz na próbach. 
Obserwujesz aktorów, słuchasz ich 
głosu. I nieustannie kreślisz sylwetki, 

kostiumy. Ty ubierasz nie role, a le 
konkretnych ludzi, a Twqj sekret tkwi 
w tym, 7.c zawsze są to właściwie, celnie 
ubrane postacie sztuki. 

Wiesz, na papierze nrirysować 

można wsz11stko, ale potem mamy do 
czynienia ~ człowiekiem o dużej lub 
malej głowit!, o odstających uszach 
fob nie i zdarza .l"i(:, że ten człowiek 
ma zagrać postać tragiczną, a tu, 
nagle, w jakimś nakryciu głowy jest 
tak trywialny, że widz pęka ze śmiechu 
na sam widok faceta. Scenograf 
powinien wtedy spasowrd. Dlatego też 
tak bardzo niebezpiecznie jest zbyt 
wcze~' nie ujawniać szkice. Aktor 
mocno przywiązu1e się do częsci 

lwstiunw, rekwizytu. jemu to może 

pomagać Ltlb zawadzać, ale gdy się 

mu to zabierze w pól drogi, wówczas 
wstaje on cąsto okropnie zagubiony. 

Wspominałeś o glosie. 
Rzeczywiście sł-llclwm aktora. Głos 
stanowi dla mnie jedną z 
n<yważniejszych rzeczy na scenie, może 
ważniejszą od plristyki, od wszystkiego . 
Nie wiem jaka może być dekoracja, 
ale je .iii głos aktora nie "niesie", 
nie jest w stanie nawiązrlĆ lwntaktu 
z uchem widz.o, wtedy widz siedzi 
wbie tylho i patrzy. Tymczasem ma 
on przede wszystkim dowiedzieć się 

czegoś od aktora. 

Bardzo cenisz scenę. Do tego 
stopnia, że nawet wykorzystujesz 
ekspresję nagiej sceny tak jak w 
"Ft.:uerbachu". Zabudowttjesz j<l na tyle 
na ile jest to niezbędne . A z drugiej 
strony, unikając prostackiej iluzji 
rzeczywistości, jednocześnie bronisz się 
przed butaforką, przed cudam i 
wyprodukowanymi w pracowni 



modelatorsko-plastycznej. Wyjaśnij ten 
paradoks. 

Moim zda niem, niewiarygodne sq 

te wszysthie przed mioty robione ze 
styropianu, z jakich .{· lam innych 
m(lterialów zastępczyc h . A t1<atr musi 
oddać tę wiarygodność rzer.zywistości 

mimo że jest nieprr1wrlziwy z 
założenia. To t(lk jak teraz ludzie 
kupują sztuczne kwiaty . Wytworne 
sklepy, biura czy banki pełne są 

sztucznych kwiatow.' Ludzie nie zdają 
sobie sprawy jak bardzo siebie tym 
krzywdzą. ja/w szkoda, że nie ma tam 
choćby jednej prawdziwej paprotki, 
która naturalnie zdycha od 
kaloryferów .. . 

Oczywifrie są takie przedstawienia 
gdzie elementy wyprodukownne 
teatralnie mają swój sens . Teraz nfJ . 
robimy z Krystyną w Toruniu 
"Zems t ę", gdzie opierri my się 

całkowic ie na sz t uczności teatru. 
Będzie tam najprawdziwsze 
buta/orskie drzewo' Jest to wielkie 
ryzyko . Bardzo się tego boję. 

Czy prantjąc nad "Antyg-oną w 
Nowy m Jork u" in teresowałaś s i ę 

autentycznym m ICJSCcm akcji -
To m p k ins S q uare Park na 
Man hattanie? 

Tak sif szczp' l iwie złożyło, że na 
osta t nim Warszawskim Festiwalu 
Filmowym mog l iśmy z.obaczyć z 
Pawłem film "A co ze mną?" 

nakręcony przez Rache l Amodeo, 
undergroundową reżyserkę 

nowojorską. To był film niesłychany . 

Pokazywał środowisko tego parku, o 
którym pisze (;łowacki . Nagle 
zobaczyłam, że chodzi tu o rnał_v 

wycinek ploru z papierami, 
plastikowymi torba mi, la w/w mi .. . 
Prze lwnałrnn sie, że cała reszta jest 
nieistotna . Nic. !\ni domy, ani Statua 
Wo lnofri, ani Mos t Brooklyński. 1\ 
my wcześniej szukaliśmy z Pawłem 

jaki chś fotografii Statuy Wolności, 

żeby gdzieś ją tam wykorzystać. Nie, 
la nie o to chodzi. Ten pa,rk 
przypomina każdy park na świe cie . 

To co.{ uniwersalnego. Żeby nie ten 
film, być może dłużej bym hłądziła 

wśrrid pomysłów powtórzenia 
a t m o sfery m i a s t a, Ma n h a t t a n u, 
c hociaż musze wyznać, że ten 
"uniwersalizm" przeczuwaliśmy z 
Pawłem intuic)jni e, odkrywaliśmy go 
w trakcie pierwszych d;1sk.usji i 
szkiców. 

W spektakl1~ zos t awiamy ty l ko 
wąski wycinek przestrzeni, ktriry ma 
stwarzać i l uzję świata, do którego 
bezdomni boha terowie już nie mają 

dostępu . Bo to miejsce, ten park, w 
którym oni są teraz jest już ich 
ostatnim adresem. Ten ostatni adres 
okazuje się być wsądzie. W l'olsce 
można go zna l eźć np. na Dworcu 
C:en tralnym w Warszawie . I nawet 
kusiło nas, żeby triki kawałek 

Centralnego pokazać ... Ale to by było 

troszkę manieryczne. Wydaje mi się, 

że jak park t o park . D l aczego 
wmawiać widzowi co innego ... A le 
nie eh ci a labyrn mówić na zapas o 
"Antygonie .. . " Nie na leży rozgadywać 

sie o spektaklu w czasie jego 
narodzin. j estem zabo bonna . Nie 
wyrzucam nawe t na;rnniejszej 
karteczki, niczego co ma związek z 
nies lwriczoną jeszcze pracą .. . 

Lublin, 19 XI 1993 r. 
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ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE od 13.00 do 3.00 

DO WYKWINTNEJ RESTAURACJI, 
BARÓW, SALI BILARDOWEJ 

I KAWIARNI ARTYSTYCZNEJ 

HADES 
TO NIEZAPOMNIANE CHWILE 

W NIEPOWTARZALNEJ ATMOSFERZE 
ZABYTKOWYCH WNĘTRZ 

ORGANIZUJEMY 
BANKIETY, PRZYJĘCIA 
OKOLICZNOŚCIOWE, 

WYSTAWY , RECITALE, KONCERTY , 
SPEKTAKLE, SPOTKANIA TOWARZYSKIE 

LUBLIN 
PEOWIAKÓW 12 

TEL. 287-61 



~~;;;=i 
§ § 

~ «ALF-GRAF» ~ 

~ ~ 
~ 8 

8 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ OFERUJEMY SWOJE USŁUGI ~~ 

W ZAKRESIE DRUKU 

§ ~E~~~!K~ P~~FSETOWĄ I TYPOGRAFICZNĄ: § 
~ KP, KW, Pz, Wz, Faktura, Rachunek, Paragon itp. ~ 

~ 
+ etykiet ~ + wywieszek cenowych 

+ bloczków kelnerskich 
+ kart pracy 

§ + kart drogowych ~ 
§ + recept 

+ kart gorączkowych 

+ afiszów, zaproszeń ślubnych, 
wizytówek i innych druków 

oraz 

~ SPRZ:~:., ~::~:,w ~::::c:,::::::,::~TKU I 

I "~;~~:~~~~-"~OŚCIUSZKI 4, TEL. 215-12 I ~ 8 § Zapraszamy PT Klientów B 
§ do składania zamówień § 
l_lJUlJL]lJ(I.JI I I I I I I I laJ[J[ I I I I I I I I lm::cx:LLLJCXXXXlCXIJI I I i I I I I UIXIXIXJLJ I I I I I I R:IJa:::x::IIJ 

Konsultant literacki - Danuta Bilińska 
Konsultant muzyczny - Mieczysław Mazurek 

Kierownik techniczny - Piotr Krawczak 
Kierownicy Pracowni: 

krawieckiej damskiej - Elżbieta Paradowska 
krawieckiej męskiej - Stanisław Iwanek 

fryzjersko-perukarskiej - Ewa Rzepa 
stolarskiej - Jerzy Ostrowski 

akustycznej - Krzysztof Duński 
elektrycznej - Edward Ciechoński 

plastycznej - Ewa Litwiniuk 
Pracownia ślusarska - Eligiusz Skrzypek 

Brygadier sceny - Andrzej Gawroński 

Program ilustrują m.in. projekty kostiumów 
Aleksandry Semenowicz 

oraz reprodukcja obrazu Hieronima Boscha pc.'W ędrowiec". 

Autorem zdjęcia Janusza Głowackiego jesc Czesław Czapliński 

Redakcja Programu 
Jerzy Jasiński 

Opracowanie techniczne, skład i druk 
Lubelska Drukarnia Alf-Graf 



Ponadto w repertuarze Teatru: 

Benerlj•kt llerl'::. 

CZUPUREK 
•·eżyscria i choreografia - Tomasz Grochoczyr"1ski 

scenografia - Ireneusz Salwa 
·muzyka, interpre tacja r.ekstów muzycznych 

współpraca choreograficzna - Zbigniew Rymarz 
Premiera 18 IX 1993 r. 

Aleksander Frerlrn 

PAN JOWIALSKI 
reżyseria - Romana Próchnicka 
scenografia - Teresa Poniriska 

choreografia - Ilanna Kosiewicz 
opracowanie muzyczne - Mieczy;ław Mazurek 

Premiera 13 XI 1993 r. 

W przygotowaniu: 

Alan Ayckbnnrn 
JAK SIĘ KOCHAJĄ W NIŻSlYCH SFERACH 

(How The Other I Ialf Loves) 
przekład - Kazimierz Piotrowski 

reży,e ria - Tomasz C.rochoczyr1ski 
scenografia - Magdalena Dipont 

(;rdniela ZafJOlska 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
reżyseria - Andrzej Żarnecki 

scenografia - Łucja Kossakowska 

* * * 
Teatr im. Juliusza Osrerwy w Lublinie 

ul. Narutowicza 17. tel. 242-44, 229-35, fax 207-27 
Hiuro Organizatji Widowni 
(kierownik - Alina Staniak) 

p1·ąjmuje zamówienia 
na sprzedaz biletów indywidualnych i zbiorowych. 

Czynne: po11iedzialek-pi<1tek, w godz. 8.00-16.00. 
Tel. 244-36 

Kasa biletowa czynna codziennie 
z wyjątkiem poniedzi;Jlków w godz. 12.00-19.00 

p<zcrwa 14.00-14.30. Tel. 244-36 


