Ja

chciałbym być
poetą

I -(

,/

,,-, I

Ja chciałbym być poetą
Bo dobrze jest poecie
Bo u poety nowy sweter
Zamszowe buty piesek seter
I dobrze żyć na świecie
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Wi e sł a w e m

- „Zabicie ciotki" będzie trzecim pana przedstawieniem na gorzowskiej scenie układają
cym się w pewien cykl. Wcześniej zrealizował
pan „ Pamiętnik z powstania warszawskiego" Białoszewskiego, potem „ Lalka" Herberta. „ Pamiętnik " dotyczy/ rzeczywistości polskiej
lat czterdziestych, „ Lalek" - początku lat sześć
dziesiątych. Opowiadanie Bursy umiejscowione jest w latach pięćdziesiątych. Jak narodzi/ się
pomysł tego cyklu?
- Zaczęlo się od projektu przedstawienia
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Górskim,

reżyserem

twórców jednego pokolenia, tego, które doświad
czy/o wojny. Po drugie wszyscy autorzy są znakomitymi poetami. Na pewno nie bez wpływu
są też moje osobiste sympatie do pisarstwa tych
wlaśnie twórców 1 do jakoś c i
samych utworów. Choć ws zystkie powstaly w latach powojen nych, każde tak naprawdę traktuje o innej
epoce. Można powiedzieć, że są to epoki wewnątrz naszej wspólczesności.
Bursa by! czlow1ekiem teatru . Tworzy/ utwory dramatyczne, przyjaźni/ się z Piotrem Skrzy-

Ja chciałbym być poetą
Bo byczo u poety
Bo u poety cztery żony
A z każdą dawno rozwiedziony
A ja lubię kobiety
Ja

chciałbym być poetą

Może mnie przecież przyjmą
Bo dla poety Zakopane
Nie trzeba wcześnie wstawać
rano
A wstawać rano zimno

Bo fajno jest poecie
Nie musi w biurze ślipić
I fuk mu cała dyscyplina
Tylko gitara i dziewczyna
I złote gwiazdy liczyć
I mylić się i liczyć
I liczyć wciąż od nowa
Na ziemi w drzewie i błękicie
Trudnego szukać słowa
I gniewać się i martwić
Bo ciągle jeszcze nie to
I ciągle baczyć ciągle patrzeć
Ja nie chcę być poetą
neckim, pisał dla
Piwnicy pod Baranami. To usprawiedliwiało próbę adaptacji „ Zabicia
ciotki" - powieści,
jak ją nazwał autor, choć to raczej
większe opowiadanie. Podobnie
rzecz się ma z Białoszewsk im, twórcą Teatru na TarWieslawGórski
czyńskiej czy Herbertem, który przecież w Gorzowie za czasów Byrskich by/ kierownikiem literackim sceny.

c.d. str 2

m

reżyser gorzowskiej premiery, od czasu
miał pracowity rok. W Teatrze Polskim w

Stanisław Stanuch we wstępie do „Utworów wierszem i prozą" Andizeja Bursy (Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1969) sporo miejsca poświęcił twórczości prozatorskiej artysty. Warto przytoczyć fragmenty doty„ Zabicie ci?t_ki ·::
pizez kiytyka jako „
utwór
Bursy, "co z bieg1em lat widać coraz wyrazniei :
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c~ące powieści

ostatniego pracy w Gorzowie, („Lalek", premiera 1 marca 1997
r.)
Bydgoszczy przygotował wraz z afroamerykańskimi twórcami ze
Stanów Zjednoczonych dwujęzyczny spektakl „Ubu niewolnik" Alfreda Jarry' ego. Sam utwór lepiej znany
pt. „Ubu skowany", jest dalszą częścią słynnego „Ubu króla", wystawianego zresztą przed kilku laty w gorzowskim teatrze.
Reżyser uważa utwór za „bardzo dowcipną dywagację na temat wolności" . Latem zespół bydgoskiego teatru jedzie z tym
spektaklem do Nowega Jorku. O pomyśle wystawienia, spektaklu i jego realizacji opowiada sam Wiesław Górski:

00TEQWY

podczas pobytu w Nowym Jorku,
przedstawie niu wystąpily dwie grupy, doszlo do
metrem przeżylem dziwne zdarzenie. Podkonfrontacji dwóch różnych planów, dwóch jęszedt do mnie czarnoskóry człowiek i zaczął wyzyków, teatrów, rzeczywistości. Problem zniekrzykiwać, że kajdany, które ma na ~----------- wolenia by! inny u nas. inny u
rękach, nosi z mojej winy. Mia/o to
ni ch. Akto rzy na przemian
-
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wiązywal do czasów niewolnictwa.
wspólny. Posługiwaliśmy się J·eUświadomilem sobie, że bierze mnie
', · ~. dynie fragmentami tekstu
za Amerykanina i że strasznie trudno
EATR
Jarry' ego.
byłoby mi wytlumaczyć człowieka- avoGoszcz
Za każdym razem przedstawi, który nigdy nie wychylił glowy
wienie byto gorąco przyjmowaAlfred Jarry
ne przez publiczność. Poruszapoza Nowy Jork, który nie wie, co to
takiego Polska, że również jestem ze
to ludzi, bylo też szalenie intryUBU Enchain•d
UBU nirwolnik
gujące formalnie. Amerykanie
zniewolonego kraju . Wywiązała się
- głównie zawodowi aktorzy,
dyskusja, bytem jedynym białym w
wyselekcjonowani z ogłoszeń wagonie. Ten człowiek miał ochotę
odtwarzali swe ro le dynamiczmnie zlinczować, inni jednak nie dopuścili do tego. Zrozumialem, jak bonie, każdy z nich grat na jakimś
lesne jest dla nich to przeświadczeinstrumencie.
„Ubu skowany" nigdy nie byt
nie. Nic wówczas nie mówiłem. ale
postanowiłem taki dialog podjąć
w ca/ości wystawiony na polskiej
w teatrze .
scenie. W Teatrze Stu pokazywano w latach 70-tych spektakl pod
W maju 1997 r. osiem osób,
głównie czarnych i Portorykańczytym tytulem. z przetłumaczonyków z nowojorskiego Bronxu, przymi fragmentami utworu, byty tam
jechalo do Bydgoszczy. W Bronxie,
jednak, elementy z „Ubu króla",
najtrudniejszej dzielnicy miasta, mój
piosenki itp. Tak naprawdę doczarnoskóry przyjaciel prowadzi swój
tychczas nie bylo nawet pelneteatr. Przygotowaliśmy wspólnie
go tłumaczenia tego utworu
przedstawienie, które następnie pokazywaliśmy
(„Dialog" publikowal niegdyś jedynie fragmenty
na miejscu w Bydgoszczy, a także w Poznaniu,
przekładu). moje tłumaczenie jest pierwsze. ChcialKrakowie, Warszawie. a nawet w małych miabym ki edyś wystawić ten utwór w całości, wtaścisteczkach województwa bydgoskiego. W jednym
wie byłaby to polska prapremiera.
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dalszy ze str. 1

Pochwała

- Kto będzie następny?
- Nie wiem. Nazwałem ten cykl tryptykiem
polskim . Gdyby doszlo do kontynuacji, może by/by to Stachura.
- Czytając „Zabicie ciotki" zastanawia/am się,
jak uda się panu przenieść tę prozę na scenę.
Rzecz jest napisana w pierwszej osobie. przesycona drastycznością i okrucieństwem.
- Rzeczywiście nie jest to łatwe. To nie „Zbrodnia i kara" Dostojewskiego, choć ma się wraze nie. że Bursa posilkowal się tym utwo rem. znacznie bardziej zresztą utrzymanym w tonacji serio.
„Zabicie ciotki" to manifest pokolenia Bursy,
jego zderzenia z konwencją, koturnem, zaklamaniem, obciążeniem probl emami starszego
pokolenia. „Zabicie" je st przecież metaforyczne,
ma na celu wyzwolenie tego pokolenia. Ciotka jest
jak państwo opiekuńcze. którego trzeba się pozbyć, żeby samemu stanąć na nogi . Tu nie chodzi o kryminał! Rzecz jest o dojrzewaniu, o
młodości, a raczej o niedojrzałości. Zabójstwo to
dla bohatera jedyna szansa, by s tać się Jerzym,
by pozbyć się wreszcie Jureczka. Wszystko odbywa się w sposób makabryczny, ale jest t eż próbą
rozliczenia z literaturą „ czasów pogardy" . Piece
krematoryjne. Oświęc im. pola bitewne, brut a lność
i bezwzględność wojny byty jeszcze świeżo w
pamięci, a tu już nowa epoka wmawia/a wszystkim, że świat będzie piękny, świetlany, czysty,
że wszyscy jest eśmy dobrzy itd. Jerzy jako
dziedzic tamtej przesz/ości pokazuje, że tak
schematycznie i prosto nie może być. Myślę, że
tę sytuację można przenieść w czasy dzisiejsze .
Wyzwalanie się mlodzieży podczas wchodzenia

określanej

Czytając

„Zabicie ciotki" wa rto pamiętać, że
cztery lata i pracow al nad
powie ścią , gdy gatunek mikropowieści byt jeszcze
nieznany, w każdym razie niemodny, a sytuacja prozy polskiej jak najdalsza od stabilizacji.
Przy tym wszystkim nie jest to utwór doskonały.
Niestety. Wiele zastrzeżeń można zgłosić do jego
kompozycji, która nawet w konwencji mikropowieści
jest zbyt luźna i chaotyczna, zbyt wiele też tendencji
do naturalistycznej latwizny, szczególnie w wątku walki
z trupem. Dla odmiany motyw milosny jest wynikiem
rozterki autora wahającego się między konstrukcją liryczną a makabryczną. Stąd postać Teresy-Luizy, bę
dąca sentymentalnym alter ego demonicznej Dziewczyny, sadystki, córki kata i kreatorki makabrycznego
unicestwienia trupa w scenie końcowej. Ale postacie
Teresy-Luizy i Dziewczyny pełnią inną jeszcze, istotną
rolę w rozwoju artystycznym f\ndrzeja Bursy: w bohaterkach tych dokonala się po raz pierwszy krystalizacja stylu, który odtąd będzie się doskonali! w ostatnich jego utworach; stylu będącego stopem nadrealizmu z wręcz reporterskim realizmem.
Osią fabularną „Zabicia ciotki " jest bezinteresowny czyn jako próba potwierdzenia wlasnej
wartości. O ile bezinteresownym możemy nazwać
samounicestwiający zamach na kogoś, kto byl jedynym bliskim człowiekiem dla mordercy, lożąautor mial

Amerykanie wspólp ra cu jący przy realizacji
mieli wspa niale poparcie. Prywatnie popierał ich
finansowo Roy Lichtenstein, największy obok
Andy'ego Warhola artysta-malarz współczesnej
Ameryki, zmarly niestety nieda wno. Pomoglo im
także kilka wie lkch funda cji amerykańskich, m .in.
Fundacja na rzecz Wzajemnego Zrozumienia,
wspierająca wazne projekty artystyczne dotyczą
ce integracji Wschodu z Zachodem. My mieliśmy poparcie fin ansowe Fundacji im. Sefana Batorego. Zrobienie przedstawienia bylo możliwe
dzięki wszystkim tym środkom. Artyści przyjechali na wlasny koszt, mieli stawki amerykańskie
(aktor należący do związku nie może dostawać
mniej niż 500 dolarów tygodniowo za próby).
Prawdopodobnie Fundacja Batorego wspomoże
nas znowu, przy okazji sierpniowego wyjazdu
do USA. Będziemy grać na ulicach, być może
także w „ La Mamie". slynnym teatrze hippisowskim o wspanialej atmosferze. Swoje spektakle
pokazywał tam Tadeusz Kantor. Nie interesują nas
tzw. sceny prestiżowe. Zainteresował się naszym
projektem Daniel Gerould, profesor uniwersytecki z Nowego Jorku, twórca przekładu na angielski
wszystkich sztuki Witkacego, przyjaciel Konstantego Puzyny (wybitny, nie żyjący już polski krytyk
teatralny - red.I. a także wydawca periodyku prezentującego ciekawe zjawiska teatralne w Europie środkowo-wschodniej. Amerykanie lubią dyskutować, dla nich my i nasze przeżycia zniewolenia i wolności są intrygujące. Praca nad tym przedstawieniem to najciekawsza przygoda artystyczna w mojej dzialalności.

dwadzieścia

Miębz11

w nową epokę jest bezwzględne. brutalne. Teatr Makabryczny Bursy stanowi zamierzenie celowe, skierowane w ugrzeczniony i spokojny
teatr tradycyjny. Drastyczne opisy pozbywania
się ciotki są prowokacją .
- Te ks t utworu jest bardzo świeży. znakomicie nadaje się do czytania. Czas w ogóle
go nie dotknął„.
- To prawda. Niedawno czytałem przy okazji 40 rocznicy śm ierci Bursy artykul zamieszczony w magazynie Gazety Wyborczej (fragmenty
tego artykulu publikujemy na str. 4-5 - red.)
Zapytano młodego, wyglądającego na zbuntowanego czlowieka z Nowej Huty, czy wie, kto
to jest Bursa. Odpowiedzial: „Jasne, że wiem.
To ten, który nigdy się nie czo/gat". Wydaje się,
że ten zadziorny, prowokacyjny bunt. jaki prezentowa! Bursa, zaczyna przystawać do buntu
mlodzieży obecnego wokó ł nas .
- Wystawia/ pan przed laty „Zabicie ciotki"
w Szczecinie. Czy słyszał pan o innych jeszcze
adaptacjach scenicznych tego utworu?
- Z tego co wiem. „Zabicia ciotki" nie robi!
nikt, wystawiano natom iast inne utwory Bursy, m.in. „Zwierzęta hrabiego Cagliostro".
- Przedstawienie pokazane będzie na
Malej Scenie.
- Pracuję z tym samym scenografem, Jankiem Banuchą . Dla wszystk ich przedstaw ień
istnieje wspólny mianownik, formy podstawowe - stół i krzesla. Tym razem zabraknie sto/u,
będzie podest i krzesło . Ta przestrzeń jest tylko
zrytmizowana, nie jest realistycznie określona .
Taka była zasada, i staram s i ę by ć konsekwent-

ny. Ale

też

-

choć

nie na

silę

- przygotowujemy

pewną ni espodz iankę scenograficzną.

- Dwa poprzednie przedstawienia zrobił pan
z tymi samymi aktorami, by pokazać ciągłość
losów tych samych ludzi. Czy teraz zagrają również ci sami aktorzy?
- Idea/em by/aby praca z tą samą siódemką aktorów, z którą pracowałem wcześniej. Ale
może i dobrze, że w składzie nastąpiły zmiany?
Z poprzednich spektakli pozostali Alina Horanin,
Teresa Lisowska, Marzena W ieczorek i Marek Ję
drzejczyk. Oprócz nich tym razem zagrają Anna
laniewska, Krzysztof Tuchalski, Kuba Zaklukiewicz i Przemysław Kapsa. który wystąpi w roli
glównej .
- Na koniec wróćmy do pytania początko
wego. Czym dla pana są te trzy. układające się w
cykl realizacje?
- Podobnie jak Ryszard [Major, dyrektor teatru - red .) należę do pokolenia w pewien sposób
podsumowującego
teraz swoje doświadcze
nia. Tak naprawdę wszystkie trzy realizaqe dotyczą problemu. który nurtu1e mnie od kilku lat:
co jes t wol n ością, czym jest zniewolenie i jakie
są granice zniewolen ia? „Zabicie ciotki" jest o
odwadze przekraczania gran ic. o konieczności
wyzwolenia się. Chcialbym, żeby ten utwór był
pochwalą odwagi, skuteczności i konsekwencji
w sztuce. Ani Bursa. ani my nie radzimy przecież nikomu, żeby zabijał I
- To zrozumiałe. Dziękuję za rozmowę.

Krystyna

Kamińska

Przemysław Kapsa w roli Jerzego
i Marek Jędrzejczyk jako Milicjant

cym na jego urzymanie i studia. Akcja powieścio
wa ma ukazać „walkę z trupem''. czyli wysilek
zmierzający do przeksztalcenia zbrodni pospolitej do której „ każdy jest zdolny" - w zbrodnię doskonalą, świadczącą o wyzszej wartości narratora . Nienowy to problem, dobrze zadarniony w klasyce powieściowej, częsty w gatunku powieści kryminalnej . „Zdobyczą" Andrzeja Bursy jest natura listyczna zaciekłość w eksponowaniu imponderabili ów.
W tej warstwie fabularnej łatwo możem y odkryć
aspiracje do napisania nowej wsrsji „Zbrodni i

prozą"
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kary" . Mamy wię c w „ Zabiciu ciotki" wątek Marmietadowa w osobie Świętokradcy, z którym narrator spędz a noc w izbie wytrzeźwień MO (a który
r ów nocze śnie jest bardzo bliskim krewnym bohatera powieści Michela Sevrina .. Deo gratias", glośnej
we Francji w 1961 roku, a następnie szybko u nas
przetłumaczonej); mamy wreszcie wątek Sani upostaciowanej w osobach Teresy-Luizy i Dziewczyny,
które w swoisty sposób biorą na siebie część winy
narratora. W rozdziale pierwszym opisującym szyderczo scenę spowiedzi odnajdujemy echa innego utworu
Fiodora Dostojwskiego, tak dalece w swoim prowokatorstwie moralnym rozdziel ten przypomina słynną
spowiedź Stawrogina.
Wskazując na pokrewieństwa daleki jestem od
przekonania, aby wyczerpywaly one treść tej powieści . Autor, wspierając się na owych wzorach, nasycił je
tak dalece własną indywidualnością, że trudno traktować ten tekst inaczej niż jako oryginalną konstrukcję.
Tym, co być może w tej pow ieści Uderzy najmocniej dzisiejszego czytelnika, jest przede wszystkim wstrząsający w swej prawdziwości obraz
„okresu dojrzewania ". Olbrzymi, aż graniczący z
samoudręczeniem wysilek narratora, aby w „złym
i nie sprzyjającym świecie wspólczesnym" zaznaczyć swoją indywidualność wraz ze swoją
nadwrażliwością i duchem buntu. Żywe są w tej po-

ittttlf mi maltabra
wieści

odwagi

najważniejszy

m WI

karty ukazujące stan duszy mlodego czlowieka płyną cego w pustce lat pięćdziesiątych; sugestywny i piękny opis Krakowa, który dzisiaj już nie
istnieje. Rzeczą zdumiewającą wreszcie jest, że ta
książka, mająca tyle stron pisanych ręką prawdziwego poety, tak zupelnie pozbawiona jest falszywej i
minoderyjnej poetyczności, którą grzeszy większość
poetów zabierających się do pisania prozą. Przej ście
od poezji do prozy dokonuje się u Bursy tak naturalnie, iż nie możemy się nadziwić, jak to byto możliwe
u dwudziestoczteroletniego człowieka.
Chociaż w „Zabiciu ciotki" autor nie podejmuje centralnych problemów epoki, chociaż bardzo rzadko i subtelnie wprowa dza realia mogące
wskazywać na czas akcji utworu - nie ulega przecież wątpliwości, że jest to jeden z najbardziej przejmujących i prawdziwych dokumentów mówiących
o stanie duszy czlowieka dojrzewającego w latach
pięćdziesiątych . Jeśli makabra pewnych scen wywoła nasze oburzenie, winniśmy sobie uświadomić,
że dla większości mlodych ludzi z roczników trzydziestych makabra naszych czasów byla chlebem
powszednim. Tym mocniej zapadającym w pamięć,
że chłoniętym przez dusze sześcio- i siedmioletnich dzieci, dla których codziennymi elementami rozmów domowych byty takie pojęcia, jak „egzekucja",
„selekcja ", „zakladnicy", „ rozwalka", „odwet",
„mydlo z ludzi", „palenie zwłok w krematoriach i
na wolnym powietrzu". I nie byly to pojęcia abstrakcy1ne. ale określenia losu naszych najbliższych:
ojców, braci. matek, sióstr, kolegów i przyjaciól".
Dziś , po trzydz iestu latach, niektóre z poglą
dów Stanislawa Stanucha domagają się rewizji .
Zonglerka konwenqami, wahania między liryką a
makabrą , nie wydają się już tworzyć dysonansu
Przeciw nie, po wszystkich eksperymentach artystycznych ostatnich lat, jest t o dzialanie jak najbarciz iej uprawomocnion e. Innymi słowy, pod tym
wzg lędem „Zabicie ciotki" znaczni e wybiega do
przodu, trafia w este t ykę naszych czasów. To
gł ów ny z powodów, dla których św i e tnie się je
czyta. Wojnę co prawda pamięta coraz mniej lu-

dzi. ale to przecież nie znaczy, że nie stykamy się
ze zwyrodnieniem. Mamy telewizję bez żenady
epatującą obrazami przemocy, mamy filmy sensacyjne i literaturę inspirującą kino czy też próbującą
za nim nadążyć . To wszystko nie pozostaje przecież bez wpływu na ksztaltowanie wrażliwości. A
jednak ta minipowieść nadal szokuje.
Krytyk wspomina o tropach prowadzących do
„Zbrodni i kary'', przeczy jednak interpretacji „Zabicia ciotki" jako „kpiarstwa". Argumentuje to silnym nasyceniem dziela indywidualnością. Rzeczywiście, Bursa nie trzyma się ściśle „Zbrodni i kary",
nie przetwarza drobiazgowo jej konkretnych zdarzeń, wątków i osób, wykracza poza nie. Ale oryginalność nie musi wca le wykluczać kpiarstwa. Niekonieczne jest ścisłe trzymanie się pierwowzoru,
jeden utwór moze być jednoczesną grą z wieloma utworami, stylami, gatunkami . Powieść Bursy mozna uzna ć także za parodiującą wielkie dzieło Dostojewskiego. Parodiującą rozmyślnie, nie tylko tandetną, wykoślawioną i potworną. ale też
śmieszną i urzekającą. W li1eraturze i sztuce epoki
postmodernistycznej parodia i pastisz zrobiły i robią nadal ogromną karierę, podobnie zresztą jak
tandeta i okrucieństwo. Są popularne i nośne. U
Bursy parodiowana jest nie tylko treść, ale i - a
może przede wszystkim - język. W tej warstwie
utwó r jest ciągle świeży.
Reżyser nie musi jednak wyzyskiwać w swoim
spektaklu efektów parodiu1ących. Nie musi wyzyskiwać tkwiącego w powieści absurdalnego humoru. To
jego decyzja. Jak zadecyduje, okaze się na spektaklu.

Jarosław

Jan Banucha
Autor oprawy plastycznej do „Zabicia ciotki "
jest jednym z najwybitniejszych polskich scenografów. Ma na swoim
koncie ponad trzysta realizacji scenograficznych
w kraju i za granicą.

Naus
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Poszliśmy z

tym do Tadeusza Kantora. Znałem go z teatru Cricot 2. - Panowi-e, to czysty
surrealizm, natychmiast to robimy - powiedział Kantor. Wdągnqł Jaremiankę, by opracowała
dekoracje. Muzykę napisał Krzysztof Penderecki, facet z Dębicy, student II roku Państzwzvej
Vl,Yższlj Szkoły ll1uzycznlj.

Andrzej Bursa urodził się 21 marca 1932
roku na Dębnikach w Krakowie. Ojciec jego był
nauczycielem i wizytatorem szkolnym. Matka
skończyła polonistykę oraz romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i też uczyla w szkole.
- Jędrek zaczął pisać wiersze. gdy wybuchła
wojna - wspomina Marta Knapik, historyk, mlodsza o dwa lata siostra Bursy. Wśród zeszytów z
wierszami brata przechowuje jego dziecinne rymowanki. - Zachowaly się do dziś. Mama zbiera-

agował,

bo kolega zapisal się do ZWM. żeby dostać się na studia. Bursę zawiesili i oblali.
Marta Knapik podaje inną wersję: - Podczas
zebrania ZWM Jędrek powiedział jakiś niezbyt
przystojny wierszyk o władzy, Bierucie, Stalinie.
Za to go wyrzucili.
Bursa rok późn iej w swoim zyciorysie (w
pod aniu na studi a) nap i sał tylko tyie: „z powodów. których na tym miejscu z powodu braku
miejsca nie mogę wyluszczyc. rne pr::eszedlem do ZfvlP W tam tym okresie popelnilem
pe1vne blędy ideologiczne".
Poeta przeniósl się do klasy maturalnej w
Państwowym Liceum Sztuk Plastyc znych w
Krakowie.
- Spóźniłam się do szkoły miesiąc, bo przeciągnął się wakacyjny kurs
szybowcowy. W
klasie był nowy chlopak. Szczupły, przygarbiony. Miał czarne. kędzierzawe włosy i g łę boko

Po ślubie Bursowie wprowadzili się za szafę
do jednego z pokoi w mieszkaniu na Garncarskiej 9. Pięć miesięcy potem urodzi! się Michał.
Szemioth-Bursa: - Byliśmy bez grosza. Nie
mieliśmy stypendiów i gubi! nas brak zaradności. Marzyliśmy o stalych dochodach. Chcieliśmy hodować króliki. Królik - założyciel „hodowli" - mieszka! z nami jeden dzień. Potem zamierzaliśmy zbierać w Zwierzyńcu wełnę z wielbłą
dów i lam, gdy zrzucaly ją na wiosnę. Byly jeszcze
plany hodowli pieczarek. Andrzej kupił nawet
pudełko z zarodnią. Wreszcie razem z Balosem
skonstruowali żabkę-petardkę. która eksplodując
skakała ku uciesze Michała. Wysłali mnie do urzę
du. żeby ustalić cenę i zbyt. Poszłam. Poważnie
rozmawialam z poważnym urzędnikiem. Nie pamiętam już, dlaczego nic z tego nie wyszło. Do
dziś jedna taka żabka leży w szufladzie.
Pod koniec roku 1954 Bursa przerwał studia

Bursa czul się jednak niedowartościowany
przez środowisko. Chodził od redakcji do
redakcji i roznosił wiersze.
Niedługo przed śmiercią Bursa odszedł z
„Dziennika". Dunin-Kozakow pisze. że redakcja odrluciła jego reportaż o powrocie do Polski zesłańców. Poeta miał też inne problemy. Po
krytycznych recenzjach Jana Błońskiego i Michała Glowińsiego Wydawnictwo Literackie
odmówiło wydrukowania jego pierwszego tomiku wie~szy. Bursa pojechał ze Stanisławem
Czyczem do Poznania na I Festiwal Młodej Poezji. marząc o sukcesie. Jury nie przyznało mu
nawet wyróżnienia. Wracał do Krakowa przepełnionym nocnym pociągiem. Stał na korytarzu, palił papierosy, pił wódkę.
Po powrocie z I Festiwalu Młodej· Poezji
w Poznaniu. w piątek, 15 listopada 1957 roku
Andrzej Bursa umarl. Miał dwadzieścia pięć
lat. Wdowa po poecie Ludwika SzemiothBursa pamięta, że tego ranka przy śniadaniu
wyciągnął z torby kawałek zmydlonego mydła i pól ćwiartki wódki.
- To tylko przywiozłem. Nic nie mam. Taki
ze mnie zty mąż - powiedział.

An drze; Bursa
Kat
Nauka chodzenia

Tyle mia/em trudności
z przezwyciężeniem prawa ciążenia
myślałem że jak wreszcie stanę na nogach
uchylą przede mną czoła
a oni w mordę
nie wiem co jest
usiluję po bohatersku zachować
pionową postawę

i nic nie rozumiem
„glupiś" mówią mi

życzliwi

skarżą się

na kryzys teatru
a nawet tego nie umieją
wyreżyserować

n
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Podobno kat
wcale nie ma fraka
ani maski
(może w Paryżu u nas nie)
Tylko ubrany jest
zwyczajnie
„zwyczajnie" to ja wiem jak
szaryalbogranatowywpaski
żalosne petroniuszostwo
malomiejskiego gu/ona

(najgorszy
gatunek łajdaków)

„ w życiu trzeba się czo/gać czo/gać"

ze smakiem

więc kladę się na plask
z tylkiem anielsko-glupio

wypiętym

Wiara

i próbuję
od sandałka do kamaszka
od buciczka do trzewiczka
uczę się chodzić po świecie

Wierzę. że

Bóg podobny jest do golębicy
czlo1&1iek może zmienić się
w dowolną cręść maszyny
co nie oznacza
że nie ma mu wyrosnąć lwia grzywa
albo skrzydła anielskie
(w anioły także wierzę)
Wierzę w insygnia wszystkich mocarstw
Wierzę we wszystkie ideały
i w szaleństwo ich głosicieli
Nie wykluczam:
samorództwa
dzieworództwa
zaplodnienia przez styk damskiego
zadka z fotelem
na którym od dawna nikt nie siedział
Wierzę że facet któremu się nic nie udaje
może zostać nagle synem szczęścia
Że największym·po"tą naszego kraju
nie jest ten siwy pan z dochodami
ani ten miody dobijający się do dochodów
ale stary tragarz który nie napisal nic
oprócz kilku podań
Wierzę w praducha

Sobota

i pramaterię
i wszystkie pre-pradokumenty
i we wszystkich pro anty korr i kontra
Nie wierzę tylko w niemożliwe
Wszystko jest możliwe na tym świecie

Szedłem ulicą znużony

jak mnie będą wieszać
kat ma być we fraku.

w

górę

że

Andrzej Bursa z

matką

Dni

młodości stęsknionej

je z podlogi, wyciągała z wiadra z węglem. z
pieca, przepisywala. Może wiązała jakieś nadzieje
i podjął pracę w „Dzienniku Polskim". Nie znosił
osadzone, szare oczy. Nie spodobał mi się.
z tym rymowaniem? Jan Guentner chodził z
tego zajęcia. - Trzeba na życie, trzeba prać i
Był przemądrzały - wspomina pierwsze spotkaBursą do Szkoły Podstawowej im. Jana Kanteogrzać mieszkanie - narzekał. Buntował się
nie z mężem Ludwika. Ona miała diewiętnaście
go: - Andrzej tak dziwnie trzymał ołówek w
przeciwko obowiązkom. Ludwika cierpliwie znolat. on - siedemnaście. Chodzili do Zwierzyńca
pięciu palcach. Pisał koślawo i niewyraźnie. Dlasiła jego napady zlości. gdy siadał do pisania
na spacery. - Zawsze przez płot. Nieraz opłakiwa
tego później popełniano pomyłki w odczytaniu
reportaży z PGR-ów i malych miasteczek.
łam moje nylony - uśmiecha się. Maturę zdał
jego słów.
Pieniędzy Bursom ciągle brakowalo. - Potrzejednak eksternistycznie przed komisją nauczycieli
Podczas okupacji Andrzej uczył się w szkoba bylo na papierosy. tramwaj, obwarzanek,
z Liceum im. J. Kochanowskiego.
le oraz na tajnych kompletach, które prowadził
ołówek. papier. Na przeżycie do następnego dnia,
Ludwika Szemioth-Bursa: - Musiał dostać
jego ojciec. Guentner wspomina, że na lekcjach
tygodnia. miesiąca - wspomina Guentner. Próbosię na studia, bo groziło mu wojsko. Miał katepolskiego Andrzej czytywał poematy. - Takie
wali z Bursą robić adaptacje dla teatru. Przerogorię „A". Straszliwie się miotał. Nie wiedzial,
wzruszające. w stylu „Ojca zadżumionych".
bili „ Malego księcia" i „ 12 krzeseł" Ilfa
Polonistka, pani Grybosiowa. słuchając
i Pietrowa. Zanieśli to Marii Biliżance,
ich miała łzy w oczach. Do dziś nie jedyrektorce Teatru Mlodego Widza w
stem pewien, kto je napisał.
Krakowie. Nie wystawila. Może nawet
Po wojnie Bursowie zamieszkali na
nie przeczytala. W roku 1956 wymyślili
ostatnim piętrze kamienicy na ulicy
teatr awangardowy.
Garncarskiej 9. tam gdzie umarł Andrzej.
- Miał to być „Teatr Okropności
- Pośrodku przedpokoju stał wielKarbunkuł" w formie trzyzdaniowych
ki czarny kredens - opowiada siostra
obrazków - opowiada Guentner. - PoBursy. - Przy kuchni znajdowała się
szliśmy z tym do Tadeusza Kantora.
spiżarnia, dalej łazienka i cztery jasne
Znalem go z teatru Cricot 2. - Panowie,
pokoje. Nasze mieszkanie szybko zato czysty surrealizm. natychmiast to
ludniło się krewnymi. znajomymi,
robimy - powiedzial Kantor. Wciągnął Jalokatorami.
remiankę . by opracowala dekoracje.
Ojciec, Feliks Bursa. opowiedział się
Muzykę napisał Krzysztof Penderecki,
za socjalizmem. Opuścił żonę i przefacet z Dębicy, student 11 roku Państwo
niósł się do Wrocławia. Andrzej mocwej Wyższej Szkoły Muzycznej. Spekno przeżył rozstanie rodziców.
takl wystawili w Klubie Plastyka przy
Nauka w V Państwowym GimnaŁobzowskiej. Grali w nim m.in. Stanizjum i Liceum im . Jana Kochanowskiesław Gronkowski. Roman Tatarczuk,
go mu nie szła. W roku 1947 wstąpił
Andrzej Żmudzki, Kazimierz Sala. Mado Związku Walki Młodych. Wkrótce
ria Stangret i Freda Leniewicz.
matka wysłała go do Wrocławia, do
- Freda odważyfa się wystąpić nago,
ojca. który mieszkał tam z nową żoną.
bo to byla rzecz o kobiecie i jej amanLiczyła, że w nowym środowisku syn
Rodzina Bursów: Andrzej, syn Micha/ i żona Ludwika
cie. który ją gładzi. A co on ją dotknie,
zacznie się uczyć.
ona splywa krwią . I w tym naszym „Teatrze
jakie wybrać studia . W końcu zdecydował się
- Jędrek pisal w listach, że dużo czyta, maluOkropności Karbunkuł" była maszyna do szyna dziennikarstwo .
je, pisze wiersze. I tęskni za nami i Krakowem cia. cala owinięta bandażami. Sama poruszala się
Nie wytrzymał tam długo. Po roku przeniósł
wspomina Marta Knapik. Andrzej nie polubił szkoi śpiewała.
się na bułgarystykę. Wkrótce poślubił Ludwikę
ły i buntował się przeciwko ojcu. - Kiedy umarł
Guentner jest przekonany. że talent BurSzemioth.
dziadek, Andrzej przyjechał na pogrzeb. I już nie
sy rodził się z buntu. Bruno Miecugow, dzien- Zgodzi! się na kościelną ceremonię
chciał wracać do ojca i macochy. Nie lubił jej.
nikarz i literat: - Był przeciwko wszystkieze względu na Ludkę. Już wtedy uważał
Wiosną 1950 roku Andrzej Bursa nie zdał
mu i wszystkim. Przeciw Kościołowi. instysię za deistę . Mówił, że jakiś Bóg istnieje,
matury. Ewa Dunaj-Kozakow w swojej książ
tucjom społecznym, redakcji i środowisku.
ale bliżej nic o nim nie wiadomo - przypoce „ Bursa" przytacza historię opowiedzianą
Nie przylgną! do żadnej grupy literackiej. mimo
mina sobie Bogusław Bałos. Bursa z Guprzez ojca poety. Podobno Andrzej podczas jaże Adam Wlodek - opiekun Koła Młodych
entnerem wypisali się z rejestru parafii kokiegoś zebrania ZWM rzucił legitymację na stól,
przy Zw iązku Literatów Polskich - cenił go.
ścioła św. Anny w Krakowie.
krzycząc, że ma taką organizację w dupie. Zare-

i pustej ...

ła

- Było po · dwunastej. Nagle uslyszałam, że
Andrzej· za moimi plecami upadł. Nie odwróciłam się. „Czemu to robisz?" spytałam. Ale on
nie wstawał. Przybiegła jego siostra Marta. Andrzej leżał nieprzytomny i strasznie ciężko oddychał. Marta zbiegła po lekarza trzy piętra niżej
- do Instytutu Onkologii, który mieści! się w
naszej kamienicy. Lekarz odmówił wejścia na
górę, bo mial dyżur. Marta wróciła. Pobiegla jeszcze raz. Znów odmówił pomocy. Wezwałyśmy

pogotowie. Andrzej wciąż żył. Przyjechał lekarz
z pogotowia i stwierdził zgon. Nie mogłam w to
uwierzyć . Przyszedl znajomy lekarz. Potwierdził.
Sekcja zwłok przeprowadzona w Zakła
dzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Krakowie wykazała, że przyczyną zgonu był niedorozwój aorty.
- Niosłem trumnę. Andrzej byl szczuply, a trumna była taka ciężka. Nie pamię
tam, kto ją od nas wziął - wspomina kolega i
wydawca ' pism Bursy Stanisław Stanuch. Nad grobem stał krąg ludzi. W pobliżu - krzesło. Siedziała na nim częściowo sparaliżo
wana matka Andrzeja. W ciszy czekaliśmy na
księdza. Nie przyszedł. Może dlatego, że
Andrzej wypisal się z Kościola. Krążyly też
plotki, że Andrzej popełnił samobójstwo.

Anita Bialic, Katarzyna Bik, „Ja chciałbym
być poetą... " (Gazeta Wyborcza - Magazyn,
27-22. 17.1998- obszerne fragmenty)

skladającym się

hiii„. hiii...
z wirujących punkcików
których jeszcze
hiii„. hiii„.
nikt nie widział

Dziewictwo
Minąłem salę błękitną

gdzie pili wino
gdzie poker szedl
miną/em salę żóltą gdzie palili opium
i herbaciarnię gdzie żuli peyotl
wstąpiłem też do kabiny purpurowej
zaciemnionej jak trumna
o przeznaczeniu odrażającym i rozkosznym

i

Boże

jaki miły wieczór
tyle wódki tyle piwa
a potem plątanina
w kulisach tego raju
między pluszową kotarą

za kratą
jak wyzwalam się
od zbędnego nadmiaru energii
w którą wyposaży/a mnie młodość

a

kuchnią

czułem

możliwe

że mógłbym użyć

jej inaczej
np. napisać 4 reportaże
o perspektywach rozwoju małych
miasteczek
ale
mam w dupie małe miasteczka
mam w dupie małe miasteczka
mam w dupie małe miasteczka

Pierścień-t,sknota

··"

od zgryzot
I młodość moja jak noc ile prześniona
Bladym promieniem na ulicznych flizach
Gasła splątana i nieodgadniona
Mym gorzkim slowom obrośniętym
herbata należy i nocleg
O przepadnij gdzieś w ulicznej dali
Z wozów ha/asem i odorem ostrym

żalem

Już się

O Boże - znowu ranek się zaczyna
W chmur klębowisku Jak przeżyć
mam dzień ten
Wąskie okienko - a za nim dziewczyna
Na kanwie legly jej paluszki cienkie

szmaragdową

Na szare płótno jasny lok opada
Widać jej w pracy przesz/a cala noc
Od chwil bezsennych policzki jej blade
I cicho szepnął jej poety glos
ja wiedziałem gdy pozna/em miłość
i ojca zostawi/em tam
- Ja jestem z tobą mily mój ach mily
Pierścień-tęsknota zlączy serca nam

dopiero po północy
uznawszy że jestem

Cóż

Matkę

wystarczająco

odważyłem się wyjść

nasycony kolorami
na ulicę

Cóż
cóż

kiedy i tak
li/1jna biel mojej duszyczki
zwróci/a uwagę policjanta.

ci

dać mogę

- jasną krew dziewczęcą
twe dni

Czu/ością moją ozdabiać
Mi/ością wierną

i

stałością żeńską

Pierścień-tęsknotę ofiaruję

ci

mi
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Czy to się

Po premierze
mogło zdarzyć?

Przedstawienie mogło momentami nużyć.
nie kończące się dialogi przekonanych
o własnych racjach bohaterów krążyły nieustannie wokół tych samych kwestii, jakby z
góry skazane na bezowocność, niezrozumienie,
konflikt. Przetykały je rozmaite incydenty dokoła, mniej znaczące rozmowy i wtręty. Innym urozmaiceniem były cykliczne pochody
rnszty mieszkańców squatu, przyciągających
uwagę strojami (projekty kostiumów wykonała Agata Stróżyńska), taszczących wielkie
torby, wory, toboły.
Bohaterom „ Obrażonych" brakuje głębi,
ich portrety psychologiczne są płyciutkie, nieskomplikowane. Odnosi się wrażenie, że wszystko polega wyłącznie na zderzaniu niby-waż
kich racji, obcych jednak zarówno zasadom przyzwoitej dialektyki jak i ludzkim dylematom.
Mozna mieć wreszcie zastrzeżenia do autentyczności wykreowanego świata, zadawać sobie pytanie: czy to się w ogóle mogło zdarzyć?
Na uwagę zasługuje scenografia w spektaklu. Wykonał ją Krzysztof Kain May, ściągnię
ty (podobnie jak Agata Stróżyńska, autorka
kostiumów) przez reżysera z Warszawy. Akcja
rozgrywa się na dwu poziomach budynku obsmarowanego sprayami. Scenograf próbuje
osadzić wydarzenia w konkretnym miejscu.
świadczą o tym napisy na ścianach (np. „Stilon"). Znakomita jest muzyka dobrana przez Jana
Szołomickiego. Nieco psychodeliczne. industrialne brzmienia ciekawie komponowały się ze sceDługie,

nerią, ilustrowały akcję.

Kreacje aktorskie zróżnicowane. Pomijam
Aleksandra Podolaka, który przecież i tak dokonał czynu niezwykłego (jego poprzednik przygotowywał się do roli przez dwa miesiące) dobrze
radząc sobie z tekstem. Najlepsze role stworzyli: Anna Łaniewska (Donald - pseudonim
od pracy w McDonald'sie). Marlena Bernaś
(Nadia - Rosjanka dość przypadkowo zapląta
na w zdarzenia) oraz Krzysztof Tuchalski (Klaun,
wcale zresztą nie zabawny, za to prezentujący
sporo niezłych sztuczek).
Andrzej Rozhin zrobił, co mógł. Próbował ubarwić akCJę, nadać jej odpowiednie tempo. Sprawił, ze na scenie sporo było ruchu, że coś się
działo, ze koniec końców, „Obrażonych" dało się
jakoś oglądać. No cóż, tak krawiec kraje ..
Jarosław

,,Obrażonych''

chyba bez specjalnego żalu, z bohaterami, o
istnieniu których albo nic, albo bardzo mało do
tej pory wiedzieliśmy. Podejrzewam, że wiedza
autorki o tych ludziach jest też niezbyt głęboka.
Zaledwie kilka razy błyska jakieś światełko prawdy o człowieku - ot w takim np. dla wielu może
niezauważalnym momecie gdy Donald (Anna Ła
niewska), dziewczyna dokarmiająca przyjaciół
wynoszonymi z restauracji Mc'Donalds reszt-

Renata Ochwat. „ Siłaczka z ruin"
(Gazeta Zachodnia, 20.01.1998)

Scena zbiorowa
kami, przekazuje wiadomość o śmierci Rosjanki Nadii (Marlena Bernaś w efoktownych kreacjach ale z poplątaną psychiką) i napada ją śmiech
histeryczy...
Przedstawienie zadziwia scenografią, funkcjonalną i bardzo malarską jednocześnie. Bliskie młodzieży zapewno będą tzw. graffiti gę
sto porozmieszczane na wszystkich możliwych
płaszczyznach. Jeszcze raz zadziwia wyrównany dobry poziom gry, sprawność ruchowa zespołu
aktorskiego.
Ireneusz Krzysztof Szmidt, „ Kto się czuje
obrażony?"

(Ziemia Gorzowska, 22.01.1998)

Naus. „Da/o się oglądać"
Gorzowski nr 2/1998)

(Arsenał

Żegnamy się bez żalu
Sztuka jest trudna. Jej słuszne szlachetne
realizuje się w sporach o racje. Dialogi nie służą do popychania akcji, a jedynie do
oznacze nia tego „czyje na wierzchu". Aż dziw,
że sztuka zmierza jakoś ku końcowi ..
Mimo jej wad, które gołym okiem było widać już przy lekturze w „ Dialogu" Andrzej Rozhin przygotował debiutantce przedstawienie bardzo starannie. na miarę swojego talentu.
Zaprosił do współpracy Krzysztofa Kaina Maya
od dekoracji i Agatę Stróżyńską od kostiumów,
choreografa Artura Dobrzańskiego, instruktora do
efektów cyrkowych Zdzisława Niemeczka. Całość efektami dźwiękowymi i muzyką zilustrował
Jan Szołomicki. Dzięki ich wysiłkowi i aktorom, którzy w trakcie prób też nierzadko mieli
wątpliwości, ale zaufali reżyserowi, przedstawienie. po godzinie i czterdziestu pi.ęciu minutach
bez przerwy, jednak się kończy. Żegnamy się,
przesłanie

teresowani subkulturami znajdą tu wiele odniesień do sławnej kilka lat temu obrony squatów w
Amsterdamie. Polscy bezdomni nie cytują Ralpha
Waldo Emersona, nie gromadzą książek, nie mają
egzystencjalnych bólów istnienia. Żeby się o tym
przekonać wystarczy pojechać do Poznania, lub
pójść bliżej, obok restauracji „Don Vittorio" do
starego koryta Kłodawki. Tam ból istnienia bezdomnych oznacza kolejną flaszkę. Świat Ewy
Lachnit broni się tylko w jednym - można go odczytać jako przepowiednię, pewną zapowiedź
rzeczywistości, która może nadejść, ale niekoniecznie musi.
W spektaklu Andrzeja Rozhina obok dobrze poprowadzonej pary głównych bohaterów interesująca jest scenografia, ciekawe
kostiumy. I to tylko ocala sztuczny, przegaday, zapatrzony w obce wzorce świat. jaki wykreowała autorka.

Duży

i Mała - czyli Aleksander Podolak
i Edyta Milczarek

Ból istnienia po gorzowsku
Mała

czyta Mickiewicza 1tylko po tym mozna rozpoznać, że rzecz cała dzieje się w Polsce
i dotyczy rzeczywistości drap1eznego kapitalizmu.
Ewa Lachnit chciała pokazać Duzego jako postać skrajnie nieautentyczną, upozowaną, a
wyszło jej, że wszyscy są tacy jak Duży. Dialogi
między Małą i Dużym naszpikowane są łamań
cami myślowymi w stylu: „ ldż do dentysty, a
dopiero wtedy poczujesz ból istnienia" lub:
„ Mała, zorganizowałaś mi życie, Mała, ja muszę
być z Tobą". Ale Edyta Milczarek i Aleksander
Podolak nieźle poradzili sobie z napuszonymi i
zawikłanymi rozmowami, nadali pewną wiarygodność pozornie tylko ważnym rozmówkom.
Inną słabością sztuki jest sztuczność świata
squatu. Dom i jego mieszkańcy w żaden sposób
nie przystają do polskiej rzeczywistości. Zain-

Sztuka pusta moralnie
W zrujnowanej kamienicy mieszkają bezdomni - żebracy i biedacy oraz bezdomni z wyboru. W sztuce poznajemy tych drugich. Ich
świat ma być dla nas prawdziwym światem, w
odróżnieniu od biznes rzeczywistości. którą oglą
damy tylko na ekranach zawieszonych z boku
sceny telewizorów. Atmosferę squatów - znanych zwłaszcza z doświadczeń holenderskich,
ale już przyjmujących się w Polsce - przywołuje
szybko scenografia Krzysztofa Kaina Maya: niewymuszona, ciemna. tekturowa, z graffiti. Nie
pasują jednak do niej bez końca trwające napuszone przekomarzania dwójki głównych
bohaterów.
Adekwatnie do tekstu sztuki radzi sobie
z rolą para aktorów: Edyta Milczarek i Aleksander Podolak. Podolak, choć na kilka dni przed
premierą przyjął zastępstwo za kontuzjowanego Aleksandra Maciejewskiego, trzyma tempo sztuki; żeby oswoić tekst, podrzuca sobie
nawet zwroty, których tam nie ma. Czy to
w wyniku konstrukcji „ Obrażonych", czy dzięki
swobodzie aktora. Duży jest najjaśniejszym
punktem atmosfery squatu - przygnębiają
cej. wymuszonej przez n i ewiarygodną postawę Małej. Mała na scenie nie ma jednak co
robić - dlaczego bardziej autentyczne są Donald (Anna Łaniewska), dokarmiająca biedaków bułkami od McDonalda i Nadia (Marlena
Bernaś), rosyjska tancerka, która ciągle źle
wybiera partnerów... ?
Napuszoną i w efekcie pustą moralnie,
mimo wielkich deklaracji, sztukę, ożywia jednak rezyser. Na scenie cały czas coś się dzieje,
gdzieś w głębi domu wyczuwamy ruch. w oknach
na p i ętrze ciągle ktoś przystaje, a za drzwiami
pokazują się bezustannie żebracy - przez dwie
godziny przebywamy we wnętrzu squatu. Dobrą
atmosferę codzienności burzy jedynie fragment
muzyczno-taneczny, który - niczym wodewil angazuje żebraków do energicznych i skoordynowanych tańców w grupie.

Aleksandra Pezda. „Zagadany świat
prawdziwy"
(Głos Wielkopolski, 23.01. 1998)

Zadnego

prz~dstawienia

naszego teatru nie oglądałam z widowni.
Zadnego. Zawsze muszę być za kulisami.
00TEQWY

Teatr zttab
Pani Maria Murawska najpierw pracowała
w sklepie, potem przez ponad 1O lat w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni, gdzie
zajmowała się obrotem materia ł ami budowlanymi. Gdy zanosiło się na rozwiązan i e firmy, wszyscy z uwagą czytali ogłoszenia o poszukiwanych
pracownikach. Pewnego dnia panie wyczytały,
że Teatr Osterwy poszukuje garderobianej, rekwizytorki i kierownika technicznego. Wtedy pani
Maria powiedziała do koleżanki:
- Ty umiesz szyć, to będziesz garderobianą, a Ja mogę zostać rekwizytorką.
Poszły do teatru.Dyrektorował wtedy Antoni Baniukiewicz. Jak się okazało dawna rekwizytorka wróciła na swoje miejsce, więc tylko garderobiana była potrzebna. Poszukiwano
osoby z pewnym zyc1owym 1 zawodowym
stażem, bo godziny pracy w teatrze nie sprzyjają rodzinie. Pani Maria przyjęła warunki i
od prawie dziesięciu lat jej zycie splotło się z
teatrem. Wtedy garderobianą była pani Eugenia Adamkiewicz, z teatrem związana była
od początku gorzowskiej sceny. Ona też mu-

żclazlta

W „ Strasznym smoku" tez i est taka szybka
przebiórka. Księzniczka czyli Anna Cugier biegnie do pokoju garderobiane). w zmianie kostiumu pomaga jej nie ty lko pani Maria, ale i fryzierka, która JUŻ w trakcie zapinania guzików
rozpoczyna czesanie, bo razem z suknią Księż
niczka zmienia fryzurę. „Straszny smok" jest
dla pani Marii naprawdę straszny, jako ze wy-

Tu jest moja rodzina

siała zaakceptować swoją następczyn i ę.

rękawiczki
Pani Maria rozpoczyna przygotowania do
nowego spektaklu, gdy są już gotowe projekty kostiumów. Patrzy na buty, rajstopy, skarpetki, rękawiczki. Ona odpowiada za te elementy stroju. Najpierw wyciąga z magazynu
odpowiednie buty i razem z projektantem i
aktorem decydują, jakie będą uzyte w przedstawieniu, czy coś w nim trzeba zmienić itp.
Podobnie jest z rękawiczkami. Rajstopy i skarpetki na ogół kupuje się nowe.
Na pierwszą próbę generalną pani Maria
musi być w pe/ni przygotowana. Na1bardziej lubi,
gdy sama przyniesie z pracowni krawieckie)
wszystkie stroje i powiesi tam, gdzie winny być.
Musi szybko zapamiętywać co, gdzie i dla kogo,
więc znaczy elementy strojów lub je podpisuje. Nie podobało się jej, gdy projektantka kostiumów do „Obrażonych", Agata Stróżyńska, sama
przynosiła z lumpeksów stosy strojów i rozdawała je aktorom. Skąd garderobiana ma potem
wiedzieć, co kto będzie nosił? Pani Maria woli
porządek i tradycyjny sposób przygotowywania
aktorskich ubiorów.

Buty, rajstopy, skarpety,

Smok naprawdę straszny
Bardzo denerwujące są próby generalne,
bo wtedy sprawdza się czas przebierania. Wcześniej uzgadnia z aktorami, gdzie będą czekały
kostiumy. Nie ma problemu, gdy te uzgodnienia
dotyczą wieszaków w garderobach. Ale na przykład przed spektaklem „Strasznego smoka"
kostiumy są porozkładane w korytarzach, w kulisach, na poręczach, wszędzie tam, gdzie aktorowi jest najbl1żeJ, a czasu na przebranie mało.
Często nie ma mozliwości, aby aktor przeszedł
do garderoby i szybko powrócił. Pani Maria musi
pamiętać, gdzie aktor się przebiera, stać w uzgodnionym miejscu, obok kostiumu, by podać co
trzeba, zapiąć, zawiązać. Zdarzało, że się przebiórki robiono ze stoperem w ręku, żeby ustalić,
jak długo aktora nie będzie na scenie.

spektaklami nie ma na to czasu. Więc prasuje,
prasuie, prasuje. Prawie połowę jej pokoju
zaimuje wielki stół do prasowania, na którym
króluje żelazko. Jest nowe, na parę, lekkie. Niedawno kupione, bo garderobiana też musi wykorzystywać osiągnięcia techniki.
- Zawsze z niepokojem oglądam stroje w
pracowni krawieckiej - mówi. -Wolę, gdy są zrobione z niegniotących się materiałów, bo
płócienne, jak te ze „Smoka", wymagają bardzo dużo pracy. Kostiumy z „Obrażonych" też
prasuję przed każdym spektaklem, bo nawet
na lumpie ubranie musi wyglądać.
Przychodzi na co najmniej półtorej godziny przed rozpoczęciem spektaklu, by po raz
kolejny sprawdzić wszystkie stroie.
Gdy teatr wyieżdża, pani Maria także jedzie. Pakuje wtedy stroje do wielkich skrzyń.
Ona odpowiada za to, zeby niczego nie zabrakło na gościnnych występach. Dlatego w jej
zeszycie każda rola jest szczegółowo opisana.

M ana M urawska
maga

dużo

pracy w trakcie przedstawienia a i
A przecież mówi:
- Lubię sztuki z udziałem wielu aktorów,
nawet gdy mam wtedy dużo pracy. Wolę je od
monodramów lub sztuk dwu- trzyosobowych.
później także.

Uprasować nawet lumpa
Po zakończeniu przedstawienia pani Marylka znów musi pozbierać wszystkie kostiumy,
powiesić na wieszakach. Bardzo jest wdzięcz
na tym aktorom, którzy sami odniosą swój ubiór
do garderoby.
- To w zasadzie mój obowiązek, a oni m1 tak
pomagają. Nie muszą a pomagają. To m i ło.
Ona musi obe1rzeć każdy kostium, pozszywać, gdy trzeba, uprać rajstopy. Lubi przygotować stroje na następny dz i eń, bo przed rannymi

- Zadnego przedstawienia naszego teatru
nie oglądałam z widowni - mówi pani Maria.
Żadnego. Czasami, gdy przyjadą inne zespoły,
to sobie usiądę w krzesłach i bardzo się cieszę. Ale jak mam dyżur, muszę pomagać za
kulisami.
Pani Maria Murawska jest już na emeryturze 1mogłaby nie pracować,
- Gdy się zbliżał moment odejścia, tak mi
było żal teatru, tej pracy, tego ruchu, że poprosiłam o przedłużenie umowy. Bo też i emerytura moja skromniutka. Jednak dyrekcja teatru
nie wyrazi/a zgody na zmniejszenie liczby godzin pracy, więc pracuię na całym etacie i musiałam zrezygnować z części emerytury.
- Będę tu pracowała dopóki będę mogła. Syn
z rodziną i malutką wnuczką mieszkają w lodzi. Jestem sama a tu jest moje życie, tu jest
moja rodzina. Po premierze wszyscy sobie dzię
kujemy, całujemy się, składamy sobie życzenia.
To bardzo miłe. Pani Terenia Lisowska po każ
dej premierze ma dla każdego jakiś drobiazg,
malutki upominek.
- Gdy jestem dłużej w domu, bardzo mi brakuje teatru. A jak byłam w szpitalu po operacji,
to marzyłam tylko o tym, żeby wrócić do teatru.

Krystyna

Tu jest miejsce na autografy i notatki

Kamińska

n

Tadeusz Byrski

Gdyby pan
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Zanim się zaczęły rozterki duszne, gdzie iść
„ na terminatorstwo " , gdzie prosić o przyjęcie,
Reduta ogłosiła rozmowy z kandydatami.
Wybrałem się na plac Teatralny do Reduty. Jeszcze wszędzie pachnia lo świeżością, nowym malowaniem. Poprzez sale szło się na górę do maleń
kich pokoików. Siedziało tam sporo osób, pod oknami stało biurko. a na wprost niego mały stolik, do
którego na cichą rozmowę zapraszał Wierciński.
Była to rozmowa przyjemna, aczkolwiek nie pozbawiona charakteru penetrującego. Przypustczam, że teraz tak rozmawiają z młodymi
ludźmi psychologowie. Trzeba przyznać, że Wierciński umiał rozmawiać „ bezinteresownie". Nie
indagował. ale prosząc w towarzyskim tonie o
informacje, co robię, czym jestem i czego szukam, prowokował do swobodnej wypowiedzi,
badając w ten sposób w pierwszym rzędzie intencje przyjśc ia do Reduty. Chyba stawiałem sprawę szczerze. Rozmawialiśmy o moich studiach,
o lekturze. o wystawach plastycznych, o muzyce
(byłem stałym bywalcem wszystkich wystaw plastycznych i koncertów); mówiliśmy o futuryzmie, o Witkacym, o Szukalskim, o Skamandrze.
O ile sobie przypominam, Wierciński dzięki tej
rozmowie wywnioskował, w jakim stopniu interesuję się „laboratoryjnością" Reduty. Wyraźnie
zresztą oświadczyłem na wstępie, że nie przychod;'ę po naukę rzemiosła aktorskiego. Rozmowa trwała chyba z pół godziny. Zanotowano personalia,
adres: „Będzie pan powiadomiony o ewentualnym
terminie egzaminu eliminacyjnego".
Byłem wówczas na całkowitym utrzymaniu
rodziców, którzy w ciągu sześciu lat powojennych powiększyli swój stan posiadania (ojciec
był współwłaścicielem restauracji i kawiarni w
hotelu Polonia i współwłaścicielem luksusowego
sklepu z konfekcją męską pod firmą T. Bednarowski w hotelu Bristol). Oczywiście, nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, że skromna restauracyjka przy zbliżającym się kryzysie byłaby
lepszym oparciem niż te dwa eleganckie przedsiębiorstwa. efektowne na wygląd, dużo mniej
efektowne w dochodach.

był

Hamletem ...

Nie mialem więc żadnych obowiązków zarobkowych . Oczywiśc i e. liczylem na wezwan ie z
Reduty, chociaż atmosfera domu i duża il ość kandydatów nakazywały sceptycyzm. Zawiadomienie jednak przyszło. Rozpoczął się dziesięcio
dniowy (chyba 1) egzamin w stępny. Chodzilem
tam z mieszanymi uczuciami. Bylo to wszystko
nowe, inne, dziwne, w dużym stopniu śm ie szne.

Irena i Tadeusz Byrscy. Rok: 1997
Zdawało mi się, że studentowi drugiego roku, czło
wiekowi niby poważnemu. nie wypada bawić s ię
w takie rzeczy. Szczególnie moment feeryczności i dziwności uosabiał żywotny, tęgi pan w
popielatym, grubym żakiecie, z siwym czubem
na głowie i w binoklach. Miał w sobie coś z koguta, wariata. poety i nauczycie la-dziwaka.
Niestety, nie prowadzilem dziennika, toteż
dzisiaj szczególowy rozkład tych kilku dni egzaminacyjnych zatarł mi się w pamięci. Złozyły się
na to: badanie lekarskie. recytacje wierszem i
prozą, rozmowy z Limanowskim, rozmowy z
grupą starszych redutowców (chyba ów czesną
kapitułą), pisanie zyciorysu 1 omawianie go przed
całą komisją . Wszystkie egzaminy, z wyjątki em
ostatniej rozmowy po czytaniu życiorysu, odbywały się zbiorowo. Był to swego rodzaju egzamin przed zdającymi. Ale to właśnie dzisiaj, z per-

Państwowy

Teatr im. Juliusza esterwy
Gorzów Wlkp. ul. Teatralna S
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Ryszard Jarek,
- garderobiana:
Maria Murawska,
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Roma Kobus

Kierownik techniczny: Piotr Steblin-Karniński
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- plastycznej:
Aleksander Kowalczyk,
- elektryczntJ:
Bogdan Giżycki,
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Jan Szołomicki,
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BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi
i reze rwa cj ę bile tów indywidualnych
i zbiorowych , oferuje organ iza cj ę uroczy. toś ci, akadem ii, kon certów, itp.
Czynne od pon i edział ku d o piątku w godz.
8.00 - 17.00, w sobory w od.z. 11.00 - 15.00
oraz godzi nę przed rozp oczęcie m pn.edstawie nia.

Ignacy Witkiell.icz „ W małym dworku", reż . Adam O rzechowski
Roland Topor „Da Vinci mia ł ra cję" reż . Krzysz tof Go rd o n
Maciej Staropolski „Straszny sm ok", r eż . Jacek Medwe cki

Stanisław

Ewa Lachnit

Odpowiedziałem:

- Z Żeromski m .
Było nas kandydatów - w pierwszej selekcji - koło stu osób . Toteż ta sesja egzaminacyjna
ciągnęła się dlugo; ostatnim etapem była rozmowa, której punktem wyjścia był życiorys, złożony
przez każdego z nas w odpowiednim czasie.
Po jednej stronie siedziało około dwudziestu
osób, po drugiej - ja . Poproszono mnie, ażebym
sam caly ten życi o rys odczytał. Rozmowę prowadził w zasadzie Limanowski, ale wszyscy inni
mieli prawo zadawa ć pytania, prosić o informacje. Odzywali się jednak niewiele, niektórzy wcale. Trwało to dosyć długo. Niezawodnie była to i
próba nerwów, i kontrola, czy ta decyzja delikwenta jest sensowna . Rozmowa toczyła się bez
uchwytnego dla mnie wówczas porządku . Ostatnie pytanie dotyczyło inności przedstawień redutowych: na czym polega ich specyfika, czy
mogę to określ i ć; prosili, żeby wymienić sztuki,
które widziałem. Głównym sensem mojej odpowiedzi było to, że Reduta oduczała nas powoli i
systematycznie od chodzenia „ na aktorów" - tam
chodziło się na przedstawienia, których klimat jako
całości uderzał widza przede wszystkim.
Egzamin zakończony. Wierciński, żegnając się
ze mną, powiedział , że decyzja będzie powzięta
później i że dostanę zawiadomienie. Powiem
szczerze, że z pewnym zadowoleniem przvjąłbym
wiadomość o ujemnym rezultacie. I, o ile mogę
sobie odtworzyć tamte dni , nie czekałem tej
wieści z uczuciem : być albo nie być, aczkolwiek
tl iła się ta iskierka egoizmu ludzkiego, żeby w tej
eliminacji wyjść na plus. Zostałem przyjęty.

sprzedaż

Repertuar:

Najbliższa

spektywy czasu, wydaje mi się pierwszym smakiem teatru.
Już w trakcie egzaminu, w rozmowach kuluarowych słyszałem gorączkowo wymieniane
zdan ia , w których powtarzalo się słowo „redutowość". Jak się zwykle zdarza w środowiskach
artystyc znych, znaleźli się tam ludzie, którzy
niejako zaw odowo szukal i oparcia. Było coś cynicznego w ich komentarzach. Mówili o j akichś
regu łach, formula ch, sposobach. Trochę przypominali maniaków-kibiców z pola wyścigowego.
Nie interesowało mnie to. Nigdy nie znosiłem ani
uczniów, ani studentów trzę sącyc h portkami i obgryza jących paznokcie, którzy szarpali ubranie na
każ dym wychodzącym od profesora. mamląc
uparcie swoje „z czego pyta".
Moja teatra ln ość zawodowo-aktorska
ujawniła s i ę na egzaminie „praktycznym",
który ograniczył s ię do recytacji wiersza.
Umialem na pamięć jedynie „C hłopskie serce" M . Konopnickiej. Dlaczego jedynie ten
wie rsz - nie mam pojęcia. Skąd ten sentymentalno-tradycyjny akcent? Zdaje się, że
w szkole średn i ej, w klasach niższych, po prostu kazano mi się go nauczyć . Pamiętam
dziwną minę Wiercińskiego; słuchał - i najwidoczniej ten wybór nie pasował mu do rozmowy, którą ze mną odbył.
Pamiętam dziwne pytania Limanowskiego,
skierowane do mn ie:
- Gdyby pan był Hamletem, z jaką książką w
ręku chodziłby pan po galerii?

"Obrażeni", reż.

And rzej Rozhi n

premiera - 27.03 . br.: Wiliam Szekspir „ Poskromienie

złośnicy ", reż.

Ryszard Major

oprac. na podst. : T. Byrski. „ Teatr - radio wspomnienia ", Warszawa 1976.
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