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A ja się tak starałem! 

.. . Na kolaudacji niewinnego filmu Wajdy „Polowanie na mu
chy", do którego napisałem scenariusz, jakaś działaczka po
wiedziała , że ten film obraża polskie kobiety, które zdały boha
tersko egzamin w czasie okupacji. „Kopciuchem" skrzywdziłem 

dziewczęta z poprawczaka, a książką „Moc truchleje" - strajku
jących stoczniowców. 

Na ogół obrażam pojedyncze osoby, ale zdarza mi się też 
krzywdzić całe narody. ( .. . ) 

Po „Polowaniu na karaluchy" ktoś w Chicago napisał, że nie 
po to w ziemię amerykańską wsiąkło tyle polskiej krwi i potu, 
żeby bohaterowie mojej sztuki byli tacy biedni i żle ubrani ... 

Wymyślając postać Polaka Pchełki z „Antygony w Nowym 
Jorku" też wywołałem sporo niechęci . Po prapremierze w Te
atrze Powszechnym, na Krakowskim Przedmieściu uznano, że 
celowo przedstawiłem bezdomnego Polaka gorzej niż bezdom
nego rosyjskiego Żyda, żeby podlizać się Żydom amerykańskim . 
I że to jest mój bezwstydny apel do ich kieszeni.( ... ) 

Ponieważ już się nauczyłem, że przez mój nieprzyjemny cha
rakter, o kimkolwiek bym napisał, to on na tym żle wychodzi, 
postanowiłem tym razem iść na pewniaka i żeby się rodakom 
nie narazić , umieściłem akcję „Czwartej siostry" w Moskwie. 
Wyszło na to, że nie mogłem gorzej trafić, bo się nasi krytycy za 
Rosję i Rosjan obrazili. Że spłyciłem, nie uchwyciłem fenome
nu, powstawiałem wulgarne dowcipy i wyszydziłem kraj. który 
przeżywa c;iężkie chwile i trłeba mu współczuć. Poczułem się 
mały i podły jak bohater „Notatek z podziemia" Dostojewskie
go.( ... ) 

Do tej pory myślałem, że ironia i gorzki śmiech są najlep
szym środkiem pokazania tego, co mnie przeraża. Beckett na
pisał , że nie ma nic śmieszniejszego niż nieszczęście ... 

Janusz Głowacki 
w wywiadzie 

„ O pożytkach korzystania z diabla '' 
POLITYKA nr 38/2000 

W masce humorysty 

Wbrew wielu pozorom, zwłaszcza masce humorysty, co u nas 
rzadko kojarzy się z czymś więcej niż opowiadaniem głupawych 
dowcipów, nie jest Głowacki autorem lekkim, łatwym i przyjem
nym. Tylko dość , jak na nasze przyzwyczajenia, przewrotnym. 
Nie tylko bardzo sprawnie łączy konwencje teatralne - teatr w 
teatrze z filmem w teatrze, farsę z dramatem, groteskę z prawdzi
wym wzruszeniem, a komedię z tonem grozy - w niepowtarzalny 
stop dramaturgiczny, ale w te swoje śmieszno-gorzkie utwory 
wpisuje własną filozofię i wrażliwość na ludzki los. 

Powiedzieć, że jest współczesnym moralistą, nie wypada. Brzmi 
zbyt banalnie. Takie określenia zarezerwowane bywają dla bladych 
panów w przyciasnych garniturkach, którzy piastują jakąś godność, 

dzierżą ster spraw publicznych Lilla każdą okoliczność mają sto
sowną wzniosłą maksymę. Pisarz o sylwetce sportowca, owiany 
legendą playboya, sławą złośliwego prześm iewcy, nie może być u 
nas traktowany aż tak poważnie. Choć właśnie niepokój moralny, 
liryczny, czuły stosunels do ludzi jest ierwotnym impulsem jego 
„brutalnych" i „cynicznycTi" (bo używa brzydkich stów?) utworów. 

Gra w sensy i drugie dna 

Jak bardzo jest to pisarstwo świadome swoich celów i środków, 
można zaobserwować już na poziomie doskonałych dialogów- peł

nych zaskakujących puent, paradoksów wynikających z uważnej 
obserwacji ludzi, w tzw. żartobliwej formie przekazujących niebanal
ne myśl i i sensy moralne. Można te świadome zabiegi pisarskie śle

dzić także na poziomie konstrukcji całego dramatu - nader wyrafi
nowanej. Autor adresuje swe sztuki do widzów o sporej znajomości 
kultury, bo jak powiada - „lubię pisać po drugiej stronie już napisa
nego tekstu". „Świat jest jedną gigantyczną biblioteką. Lubię się 
odnosić do tego, co już napisano: mitów, archetypów, bajek. Nie 
zauważyłem , żeby to komuś przeszkadzało . " 

Dzieła, symbole, postacie kultury oraz konwencje wykorzy
stuje więc do gry z publicznością. Gry w sensy, drugie dna, ukry
te znaczenia, które ujawniają się nie tylko w poszczególnych dia
logach, ale przede wszystkim w obrębie całych scen, sekwencji 
ich wzajemnego następstwa i zderzania się na zasadzie jednośc· 
przeciwieństw czy kontrapunktu.( ... ) • 

Elżbieta Baniewicz 
„Strach się bać" 

TWÓRCZOŚĆ nr 3/2000 



Do Ameryki, do Ameryki... 

Nieszczęsne siostry Prozorow, bohaterki Czechowowskich 
„Trzech sióstr", miały tylko jedno marzenie - by z zapyziałego mia
steczka garnizonowego przenieść się do metropolii. „Do Moskwy, 
do Moskwy", powtarzały nieustannie, jakby przeczuwając z góry, 
iż marzenie jest nierealne. Trzy generalskie siostry ze sztuki Gło
wackiego żyją w wytęsknionej Moskwie, tylko że to już nie jest to 
miasto z Czechowa. Wszystko jest nie takie, z siostrami włącznie. ( ... ) 

Trzy siostry, z których żadna za mąż nie wyszła, marzą o wy
jeździe do Nowego Jorku. Bo Ameryka to jest raj , a wszystko co 
z Ameryki pochodzi, zachwyca i podnieca. 

Nowy Jork znajduje się jednak daleko, prawie tak samo jak 
Moskwa widziana z perspektywy bohaterek Czechowa. Ale współ
czesne trzy siostry, w odróżnieniu od tamtych, podejmują wyzwa
nie, zbierając na bilet dla tytułowej „czwartej siostry", która poje
dzie na zwiady zobaczyć, jak tam jest. Problem w tym, że czwartej 
siostry w ogóle nie ma ... 

Polak Ruskim podszyty 

( ... ) Cechą rosyjskiej duszy jest skłonność do cierpienia i me
lancholii , co polscy autorzy odmalowują za pomocą znanych re
kwizytów: po scenie walają się samowary, w szafie stoją konfitu
ry, a wódkę pije się musztardówkami. Czasem pokaże się stara 
służąca z lampą. .. 

Andrzej Drawicz przy okazji „Miłości na Krymie" Mrożka pisa 
wręcz o „grze Rosją" przewidując , iż kolejna polska sztuka o Rqsji 
będzie musiała dziać się „jeszcze bardziej nigdzie". Natomiast 
my możemy nieoczekiwanie odkryć , że nigdzie znaczy - rów
n ież w Polsce. Analogie same się narzucają. Różnica jest tylko 
taka, że ich pałace kultury są większe od naszego pałacu kultury, 
gangster jest grożniejszy od naszego gangstera, wreszcie mo
skiewski pijaczek wypija więcej gorzały od pijaczka z warszaw
skiej speluny, a tamtejsza b ladż jest bardziej bladziowata od na
szej. Kwestia skali po prostu - w dużym kraju wszystko jest więk
sze. Pytania pozostają te same. „Kto tu rządzi? Gdzie są pienią
dze . k to się skończy? I dodam jeszcze czwarte: jak żyć? -
można by zacytować generała z „Czwartej siostry". 

Brutalna prawda jest bowiem taka, że niejeden Polak jest 
Ruskim podszyty, choć nie zdaje sobie z tego sprawy. I ich, i nas 
historia nieźle przeczołgała. Mamy podobne doświadczenie to
tal itaryzmu, tylko że tam komunizm trwał dwukrotnie dłużej niż w 
Polsce i miał, by tak rzec, bardziej zdecydowany charakter. 

Po 1989 roku jeździliśmy handlować do West Berlina, gdzie 
patrzono nµ as_z_poczuciem wyżsfości. teraLonLprzyjeżdżają 
do nas, gdzie patrzy się na nich jednak cokolwiek przychylniej. 
Na stadionie Dziesięciolecia wciąż trwa mecz Polska-Rosja, teraz 
już jednak bardziej towarzyski . Cóż, zachodniej Europy wciąż się 
boimy. Ruski też jest obcy, ale jednak oswojony. 

Zdzisław Pietrasik 
„Strip-tease Katarzyny Wielkiej. 

Polskie zabawy literackie tematem rosyjskim", 
POLITYKA nr 50/1999 





Absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prozaik, felietonista, au
tor scenariuszy filmowych i sztuk teatralnych, debiutował w 1960 roku w „Alma
nachu" Iskier. W latach 1964-1981 publikował na łamach „Kultury" popularne 
i głośno komentowane felietony. Wydał je w dwóch tomach: „W nocy gorzej wi
dać" (1972) i „Powrót hrabiego Monte Christo" (1975). 

Jako prozaik debiutował zbiorem nowel „Wirówka nonsensu" (1968). Dwa lata 
później ukazał się tom czterech opowiadań zatytułowany „Nowy taniec la-ba-da". 
Jedno z tych opowiadań - . Polowanie na muchy" - stało się kanwą filmu Andrze
ja Wajdy. Filmowy dorobek Janusza Głowackiego jako autora scenariuszy wy
pełnia słynny „Rejs" (1970) Marka Piwowskiego, „Psychodrama" (1971) i „Trze
ba zabić tę miłość" (1974). 

W 1973 roku rynku wydawniczym pojawił się „Paradis" z dworna opowiada
niami, w 1977 - „My sweet Raskolnikow", a w 1980 tom „Skrzek. Coraz trudniej 
kochać". Spore zamieszanie i kontrowersyjne opinie wywołała niewielka objęto
ściowo powieść „Moc truchleje", która ukazała się najpierw w drugim obiegu, 
a w 1981 roku oficjalnie. 

Od 1971 roku trwa nieprzerwanie twórczy kontakt Głowackiego z teatrem. Za 
debiutancką sztukę należy uznać „Cudzołóstwo ukarane". Sześć lat później od
była się prapremiera . Meczu" i „Obciachu'', a w 1981 roku granego później na 
wielu scenach w Polsce i zagranicą „Kopciucha". 

Od 1981 roku Janusz Gło
wacki mieszka w Nowym Jorku 
i zajmuje się już tylko twórczo
ścią dramaturgiczną. Rok 1986 
przyniósł dwie pozycje: „Fortyn
bras się upił" (w listopadzie 1990 
roku zrealizował tę sztukę na 
scenie Teatru Polskiego w Byd
goszczy Andrzej Maria Marczew
ski) i „Polowanie na karaluchy", 
nagrodzone pierwszą nagrodą 
amerykańskiego Theatre Critics 
Assoc1ation W 1992 roku odby
ła się prapremiera „Antygony 
w Nowym Jorku" , przetłumaczo
nej dotychczas na dwadzieścia 
języków i granej z powodzeniem 
w Polsce i na świecie 

„ Czwartą siostrę pokazały 

w odstępie kilku dni pod koniec 
1999 roku dwa teatry prawo do 
prapremiery wykorzystał Teatr 
Polski we Wroclawiu ( reżysero

wała Agnieszka Glińska), zaś 
w Teatrze Powszechnym w War
szawie sztukę tę przygotował 
doświadczony aktor Władysław 

Kowalski . 



IWONA 
KEMPA 

Pochodzi z Bydgoszczy. 
Kilkanaście lat temu za
mieszkała w Krakowie. Tam 
ukończyła studia teatrolo
giczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1992) i Wy
dział Reżyserii Dramatu 
Państwowej Wyższej Szko
ły Teatralnej (1996) . Laure
atka nagrody im. Bohdana 
Korzeniewskiego przyzna
wanej młodym reżyserom . 

Debiutowała w 1996 roku 
w Teatrze im. Wilama Ho
rzycy w Toruniu „Karykatu
rami " J. A. Kisielewskiego. 
Współpracowała również 

z teatrami Łodzi , Opola, Ka-
lisza i Starym Teatrem 

w Krakowie. Wyreżyserowałam.in . „Wspólny pokój" Z. Uniłowskiego we wła

snej adaptacji , „Chorobę młodości " F. Brucknera, „Alicję po drugiej stronie 
lustra" wg L. Carolla. 

Za spektakl „Kaleka z lnishmaan" M. McDonagha zrealizowany w Teatrze 
Współczesnym we Wrocławiu otrzymała nagrodę na Ili Ogólnopolskim Festi
walu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje 2000" w Katowicach. 

W 1998 roku ponownie w toruńskim teatrze zrealizowała „ Końcówkę " 

S. Becketta. Spektakl został zaproszony do udziału w szczecińskim Ogólno
polskim Przeglądzie Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT i w Kaliskich Spo
tkaniach Teatralnych , na których Sławomir Maciejewski otrzymał wyróżnienie 
aktorskie za rolę Clova. W grudniu 2000 roku „ Końcówka" reprezentowała 
Teatr im. Wilama Horzycy na estońskim festiwalu „Sen nocy zimowej " w Talli
nie, gdzie otrzymała specjalne wyróżnienie jury - statuetkę Pantalone. 

TOMASZ 
POLASIK 

Rodowity bydgoszczanin. Dyplom na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP 
w pracowni prof. W Kunza otrzymał w 1993 roku . W 1995 roku ukończył w 
tejże uczelni podyplomowe studia scenograficzne. Jest autorem scenografi i 
do wszystkich spektakli Iwony Kempy. Współpracował równ ież z Pawłem Miś
kiewiczem przy realizacji spektakli „Ona" R. Maciąga i „Powrót" J. Łukosza w 
krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego , a także z Grażyną Dyląg w 
Teatrze Nowym w Łodzi przy realizacji sztuki „Królowa i Szekspir" E. Vilar. 

W Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki debiutował jesienią 2000 roku 
scenografią do „Poskromienia złośnicy" W. Szekspira w reżyserii Adama Orze
chowskiego. 
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Przedsprzedaż biletów 

- codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych w godz. 7.30-15.30 
tel. 1052)321 15 98, 321 05 30, fox (052)321 11 68 

Koso czynna codziennie z wy1ątkiem poniedziolków w godz. 15 00-19.00 
tel. 1052)321 12 38 
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