


Taka ballada 



Niebo prostych opowieści 
Zbawieni będą święci i pomniejsi grzesznicy, kobiety 

i mężczyźni, dzieci i, jeśli zostaną wysłuchane woła

nia co niektórych współczesnych poetów - zwierzęta. 

A historie? Snujące się przez życie i książki opowie

ści? Czy przynajmniej niektóre z nich, te sprawiedli

we, z dobrym zakończeniem, zasłużyły na niebo? 

Teologowie rozprawiają o sensie historii, która wraca 

do Boga i o planie dziejów, który przypomina raczej la

birynt splątanych ścieżek Opatrzności. Ale żaden z ich 

nie upomni się o małe historie, ot, czas, dajmy na to rok, 

i miejsce, powiedzmy pusty pokój. Bohater, czasem pa

ra bohaterów, spotykają się rozmawiają, odchodzą 

w swoją drogę , albo zostają ze sobą na wieczność. 

A przecież Jorge Luis Borges pisał, że wszystkie wielkie 

historie świata da się sprowadzić do kilku najprostszych 

fabuł. I przez tę prostotę najpiękniejszych. 

Trudno jest dziś wierzyć w nieskomplikowane opo

wieści. Czas nie sprzyja i to, co piekielnie zawiklane 

wydaje się najściślej przylegać do rzeczywistości. Tym

czasem Piotr Cieplak w jednym wywiadów powtarza 

formulę Borgesa: „Wciąż opowiadamy te same histo

rie, od początku świata. Może trochę szybciej ". I do

daje receptę na teatralny sukces: „Dużo pracy, trochę 

szczęścia i wiara w proste historie". Skąd u niego ta 

wiara? Nie wiem. 

Piotr Cieplak należy do klanu reżyserskich „niemów". 

Ucieka od opisu swoich przedstawień. Nie interpretu

je ich. Jakby opowieści , które przenosi na scenę , to

czyły się same, bez jego wiedzy. Nawet jeśli pochodzą 



z ksiąg Objawienia - twierdzi - są przecież w natural

ny sposób dramatyczne. W dramatyczności, a nie re

ligijności jest ich siła. On tylko przygotowuje im miej

sce na scenie, a potem usuwa się w cień. 

Urodził się w 1960 roku w Częstochowie . Teatru chciał 

uczyć się od Jerzego Grotowskiego, ale nie przyjęto 

go do grona uczestników parateatralnego projektu 

„Drzewo". Trafił więc do Warszawy, do PWST na roz

politykowany, pachnący w latach 80. świeżą bibułą 

wydział Wiedzy o Teatrze. Polityką się nie zaraził. Opo

wiadał, że nabył tam jednak erudycji, której naduży

wania oduczył się na studiach reżyserii w Krakowie. 

Jego nauczycielami byli tam Krystian Lupa, Mikołaj 

Grabowski, Jerzy Goliński. Uczył się jednak przede 

wszystkim wprost ze sceny. „Pieszo" Mrożka w reży

serii Jerzego Jarockiego, „Umarłą klasę" Tadeusza Kan

tora, „Noc Listopadową" inscenizowaną przez Andrze

ja Wajdę i przedstawienia Teatru ósmego Dnia wy

mienia jednym tchem jako swoje najważniejsze sce

niczne doświadczenia. Kilka lat po zakończeniu stu

diów uczestniczył jeszcze w warsztatach z Peterem 

Brookiem, jednym z największych wizjonerów współ

czesnego teatru. Tylko że nie sposób znaleźć u Ciepla

ka żadnych bezpośrednich wpływów. Jest absolutnie 

samodzielny. Jest sam. 

Przedstawieniem, po którym dostrzeżono osobność 

zjawiska, jakim jest teatr Piotra Cieplaka była „Histo

ryj a o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" . 

Miody, nieco ponad 30-letni reżyser przygotował ją 

najpierw we Wrocławiu w Teatrze Współczesnym, 

który pod dyrekcją Julii Wernio zbierał niespokojne 



reżyserskie duchy, potem w Dramatycznym w Warsza

wie . Na festiwalu Klasyki Polskiej w Opolu pierwsza 

z tych inscenizacji zdobyła Grand Prix. 

U Cieplaka XVI-wieczny scenariusz opowieści o Zmar

twychwstaniu Pańskim rozgrywa się wokół zwyczaj

nego stołu. Był on grobem Chrystusa i wieczernikiem. 

Przy nim zasiedli Uczniowie w drodze do Emaus. On 

wyznaczał granicę pomiędzy niebem i piekłem. Wo

kół stołu skupiały się postaci, nie wiedzące jeszcze, 

jakie role przyszło im grać. Zamiast rzymskich żołnie

rzy przy grobie - strażacy - ochotnicy, jak ci, co stoją 

na straży ustrojonego w kościele wielkanocnego gro

bu. Albo apostołowie ciągnący piwo, jak kolesie spod 

spożywczaka na osiedlu. 

W Cieplakowym piekle nie było patriarchów ani pro

roków oczekujących, aż „najlepszy pasterz" wprowa

dzi ich do niebieskiego Jeruzalem. Tkwiły w nim sza

re, przykurzone postaci w strojach niedbałych, jak pa

sażerowie czekający na swój „pekaes" do nieba. Cer

berus i Lucyper bardziej niż diabelskie figury przypo

minali dwóch cwaniaczków, którzy co najwyżej goto

wi są przygadać babinie wiozącej jaja na targ albo 

sterroryzować staruszków, którzy wybierają się w od

wiedziny do córki i zięcia i wiozą landrynki dla wnu

ka. Maria, która spotyka w przedstawieniu zmartwych

wstałego Jezusa, jest po prostu matką, która spotyka 

syna. Cóż, że odszedł daleko, stal się obcy. jej miłość 

była bezgraniczna - a przez to i bezgranicznie bolesna. 

Najświętszej historii towarzyszyła chropowata, gra

na na żywo muzyka alternatywnej kapeli Kormorany. 

Cały spektakl, rozgrywający się w świecie odartym 



z patosu sakralności i dewocji , był jak ta muzyka. Żad

nych szlifów, samo życie - chciałoby się powiedzieć. 

Po „Historyi.. ." przyszedł czas na „Wyprawy krzyżo

we" Mirona Białoszewskiego, z którymi po raz pierw

szy zmierzył się jeszcze w trakcie reżyserskich stu

diów. Wtedy nie udało się . - Z dwójką aktorów wpa

dliśmy w otchłań. Na tydzień przed premierą aktor

kę. Aldonę Jankowską, karetka zabrała do szpitala -

wspominał Piotr Cieplak. 

Po latach fatum nadal ciążyło. Gotowego już spekta

klu nie wyemitowała publiczna telewizja. Ponoć za 

trudny. Poezja Białoszewskiego, która u Cieplaka wró

ciła do swoich źródeł - do codziennych, najoczywist

szych zdarzeń, zwyczajnych historii zwyczajnych lu

dzi - znalazła wreszcie sobie miejsce w Teatrze Dra

matycznym. Potem była przepiękna i zabawna baśń 

o miłości i o poezji „Ptaszek Zielonopióry". w której 

Arlekin-Brighella mógłby się nawet nazywać Marcin 

Świetlicki a zła królowa Tartagliona chyba cudem tra

fiła na scenę z jakiejś mydlanej opery. 

Kiedy Piotr Cieplak został dyrektorem stołecznych Roz

maitości, ogłosił, że chce robić „najszybszy teatr 

w mieście" i „przedstawienia dla fanów Quentina Ta

rantino". Posypały się złośliwe komentarze o tym. jak 

to autorski teatr mięknie w konfrontacji z wolnym 

rynkiem. Szybko jednak okazało się, że młody dyrek

tor nie zamierza zmieniać stylu, a i tak na jego „Testa

ment psa, czyli historię o Miłosiernej" wg. Ariano Su

assuny dostać się można było tylko cudem. Teatr za

pełnili, tak jak przewidywał dyrektor, widzowie w skó

rzanych „martensach". Oglądali przedstawienie roz-



grywające się w rytmie fiesty, w którym drobne szal

bierstwa małych ludzi przerywał sąd wymierzony 

przez bandycki rewolwer. Ale był jeszcze drugi pro

ces, u Boga przypominającego spracowanego żniwia

rza . Boga miłosiernego, który pozwala dobrze się 

skończyć banalnym, małomiasteczkowym biografiom. 

Czasami wydawało mi się, że Piotr Cieplak coś przed 

swoimi widzami ukrywa. Jakby się wstydził oczywi

stości scenicznych spraw i zdarzeń. Jakby odwracał 

naszą uwagę od tego, co w jego teatrze jest schowa

ne pod powierzchnią opowieści. Dziś już jestem pe

wien, że proste historie Cieplaka są peryfrazami, za

stępują słowa, które ze sceny wprost paść nie mogą . 

Tak to już jest, że słowami pisanymi niegdyś z wiel

kich liter, słowami-filarami, dzięki którym niebo nie 

waliło się ludziom na głowy, zawładnął banał. Roz

płynęły się w bełkotliwym potopie i jak nigdy potrze

bują kogoś, kto zachowałby je, a w nich choćby okru

chy sensu. 

W „Ptaszku zielonopiórym" co kilka chwil przez sce

nę przepływała postać pięknego chłopca. Śpiewał coś 

pod nosem, prawie mruczał. Jedno słowo. Trzeba by

ło się wsłuchać, żeby je rozpoznać: miłość. 

Nie wiem, czy istnieje niebo prostych historii. Na pew

no jednak niebiańskiego spokoju zażywają one na sce

nie Cieplakowego teatru. Tu zbawione są od banału 

i pustosłowia, beznadziei i bezsensu. Mam jednak na

dzieję, że i w tym prawdziwym Niebie jest miejsce tyl

ko dla opowieści najprostszych. 

Paweł Goźliński 





Jeszcze nie hiena 

Dzień do dna. 

Stoję u siebie. 

Co to w dole za chichoty, jęki? 

Aaa ... 
to butelki z mlekiem pcha. 
To jeszcze nie ta 

Miron Białoszewski 



Mój krzyk z okna 

Mało ludzi tu widać 

mało ludzi! 

mało ludzi 

mało ludzi tu widać! 

małooo! 

mao 

Miron Białoszewski 



Poruszenie 

Wciąż jest. 

Jak z tą topolą . 

Stoi, nie rusza się, nie rusza. 
Patrzeć, a cała chodzi. 
A ja naprzeciw niej. 
W starym oknie. 
Zeszłoroczny. 

Miron Białoszewski 



Miron Białoszewski 

A to i tak taka wieczność 

A nawet jeśli nie taka 
a wieczna wieczność 

to i ona ma podszewkę 
i ona się wywróci 

i zejdzie. 

A tu się wszystko mierzy na oddechy 
na tchy. 

Ale może i ona oddycha. 

Może to wszystko idzie jednym tchem? 
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