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OD WYDAWCÓW

W numerze 4 z 2007 r. kontynuujemy prezentacjê materia³ów poœwiêconych
teatrowi warszawskiemu, przygotowan¹ we wspó³pracy z Instytutem Teatralnym
im. Zbigniewa Raszewskiego, pod kierunkiem Pani Prof. Krystyny Duniec.
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ARTYKU£Y I MATERIA£Y

Danuta KuŸnicka

PERSPEKTYWY IDEOWE
WARSZAWSKICH INSCENIZACJI
JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO

Danuta KuŸnicka, Perspektywy ideowe warszawskich inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego

Ostatnia dekada XX w. i pierwsze piêciolecie XXI w. to okres, w którym indywidu-
alnoœæ Jerzego Grzegorzewskiego nadaje kszta³t artystyczny dwóm warszawskim
scenom – Centrum Sztuki Studio, którym kierowa³ (pe³ni¹c ró¿nie nazywane fun-
kcje dyrekcyjne) w latach 1982-1997, i Teatrowi Narodowemu, którego dyrektorem
by³ od 1997 do 2003 r., i w którym tworzy³ do œmierci w 2005 r. W obydwu teatrach
na afiszu ukazywa³y siê nazwiska wybitnych re¿yserów realizuj¹cych wa¿ne spek-
takle. Jednak to inscenizacje Grzegorzewskiego wytycza³y liniê myœlenia i wysoki
pu³ap artystycznych poszukiwañ. Moment objêcia dyrekcji Teatru Narodowego
w 1997 r. stanowi istotn¹ cezurê nie tylko ze wzglêdu na szczególne zadanie, jakim
jest okreœlanie oblicza ideowego presti¿owej sceny, ale tak¿e ze wzglêdu na pojawie-
nie siê w tym okresie m³odej generacji re¿yserów. W kontekœcie ich dokonañ za-
wsze uznawana za awangardow¹ twórczoœæ artysty nabra³a akademickiej powagi.

Dyrekcjê sto³ecznego Studio obj¹³ Grzegorzewski po Józefie Szajnie, który pro-
wadzi³ tê scenê przez dziesiêæ lat. Autorskie spektakle Szajny, z g³oœnym tak¿e poza
Polsk¹ Dantem (1974), Witkacym (1972), Replik¹ (Replika IV, 1973), jego prace ma-
larskie, a tak¿e otwarta w ramach Centrum Sztuki Studio Galeria z ekspozycjami
sztuki wspó³czesnej nada³y teatrowi wyrazisty charakter sceny plastycznej. Strona
wizualna realizowanych tam przedstawieñ i materia literacka tekstów wspó³two-
rzy³y oryginalny obraz œwiata. Jerzy Grzegorzewski, twórca wybitnych przedsta-
wieñ w £odzi, gdzie debiutowa³ w 1966 r., we Wroc³awiu, gdzie by³ kierownikiem
artystycznym Teatru Polskiego w latach 1978-1981, i w Krakowie, a tak¿e w war-
szawskim Ateneum (Ameryka, 1973 i Bloomusalem, 1974), re¿yser, u którego wizual-
ne aspekty sceny nios³y filozoficzn¹ refleksjê, by³ naturalnym nastêpc¹ na stanowi-
sku dyrektora artystycznego Studio.



Cech¹ charakterystyczn¹ jego teatru by³a od pocz¹tku szczególna forma, której
ukszta³towanie tworzy³o w istocie przekaz ideowy przedstawieñ. W spektaklach ar-
tysty „jak” oznacza³o najistotniejsze „co”. Wiele aspektów scenicznej rzeczywisto-
œci poddawanych by³o dezintegracji i ukazywanych fragmentarycznie, a podwa¿a-
nie tradycyjnych konwencji kulturowych ukazywa³o ich umownoœæ i wzglêdnoœæ.
Tak zbudowana rzeczywistoœæ sceny stawa³a siê wielowymiarowym obszarem pe-
symizmu i zagubienia. Jednoczeœnie odchodzenie od konwencjonalnego sposobu
budowania scenicznego œwiata umo¿liwia³o tworzenie wielorakich i czêsto zaska-
kuj¹cych zale¿noœci miêdzy jego elementami, ukazywanie rytmicznego ich upo-
rz¹dkowania i harmonii. Oczywistoœæ rodz¹cego siê piêkna formalnego dawa³a po-
czucie istnienia wy¿szego ³adu. Poprzez formê Grzegorzewski wypowiada³ swój s¹d
o œwiecie. Mówi³ o kryzysie kultury, rozpadzie wspólnoty, niepewnej to¿samoœci.
W¹tpi³ w znaczenie uprawiania sztuki. W Teatrze Studio kontynuowa³ pracê nad
towarzysz¹cym mu zawsze krêgiem tekstów literackich, w których odnajdywa³
wa¿n¹ dla siebie problematykê. Obszar zainteresowañ artysty wytycza³y XIX-
i XX-wieczne dzie³a najwy¿szej rangi, polskie i obce, w tym przede wszystkim ro-
mantyzm z Mickiewiczem i Krasiñskim, literatura prze³omu wieków z Wyspiañ-
skim, a tak¿e Czechowem, Joyce’em, a nastepnie Witkacy i XX-wieczna awangarda
z Gombrowiczem, Genetem, Brechtem, Ró¿ewiczem. Chêtnie te¿ siêga³ po adapta-
cje prozy, np. Kafki czy Lowry’ego. Intryguj¹cy go stale klimat prze³omu wieków
odnajdywa³ nie tylko u wielkich autorów, ale tak¿e w repertuarze swobodniejszym,
np. w operetkach, których motywy pojawia³y siê w jego twórczoœci w rozmaitych
kontekstach. W Operetce Gombrowicza motywy muzyki popularnej, przez powsta-
j¹cy za ich spraw¹ ironiczny dystans, obna¿a³y s³aboœæ kulturowych paradygmatów.
Siêga³ tak¿e po Szekspira, ale tylko (nie licz¹c szekspirowskich motywów zaszyfro-
wanych we w³asnych scenariuszach) po Sen nocy letniej.

Prowadz¹c scenê Studio przez czternaœcie lat, Grzegorzewski nie tylko zachowa³
charakter wyrazistego teatru autorskiego, ale poprzez inscenizacje wielkiej literatu-
ry, ujmowanej w odkrywczej artystycznie formie, rozszerzy³ jego horyzont intelek-
tualny o istotn¹ refleksjê nad wspó³czesnoœci¹.

W ci¹gu pierwszych siedmiu lat w Studio, przed 1989 r., inscenizacjami Pu³apki
Ró¿ewicza (1984), Powolnego ciemnienia malowide³ wed³ug Lowry’ego (1985), Opery
za trzy grosze Brechta (1986), Dziadów-Improwizacji wed³ug Mickiewicza (1987) sta-
wia³ pytania o znaczenie istnienia i miejsce cz³owieka w historii, w kulturze, wobec
innych. Malowa³ gorzki obraz osamotnienia, niepewnoœci i lêku. Stale obecna wizja
œmierci jako jedynego egzystencjalnego pewnika sk³ania³a artystê z jednej strony do
g³êbokiego zw¹tpienia, a z drugiej do nieœmia³ego, lecz wytrwa³ego poszukiwania
punktów oparcia i nadziei.

Lata 80., a wiêc okres napiêcia zwi¹zanego z demonta¿em systemu totalitarnego
zdawa³ siê nie znajdowaæ odzwierciedlenia w teatrze Grzegorzewskiego. Artysta nie
anga¿owa³ swojej sceny w bezpoœrednie debaty polityczne. Wielokrotnie i czêsto
niechêtnie wypowiadano siê na temat jego dystansowania siê od spraw, którymi ¿y-
³o spo³eczeñstwo. Jednak¿e w swoim teatrze, poprzez swój w³asny jêzyk, artysta
podejmowa³ nie tylko najg³êbsze problemy egzystencjalne, ale te¿ ukazywa³ swój
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w³asny obraz mechanizmów przemian spo³ecznych. Parawany Geneta (1982) pre-
zentuj¹ce spo³eczeñstwo jako system wzajemnych opresji, fa³szu i przemocy mimo
wyrazistej diagnozy, ze wzglêdu na zbyt odleg³e realia utworu, zosta³y przyjête nie-
chêtnie. Z wiêkszym zainteresowaniem, choæ tak¿e nie bez w¹tpliwoœci, przyjêto
autorsk¹ wizjê arcydzie³a Mickiewicza Dziady-Improwizacje (1987). W tym wypad-
ku równie¿ dyskusja artysty z wizj¹ historii miejscami wydawa³a siê trudna do od-
czytania, ale zasadniczy rys inscenizacji – spojrzenie na narodowe mity, w tym mit
buntu i walki, z perspektywy egzystencjalnej nie budzi³ w¹tpliwoœci. Krytyka me-
chanizmów spo³ecznych zawarta te¿ by³a w Operze za trzy grosze (1986). W tym
spektaklu jednak kapitalne operowanie ironi¹, która wszechograniajac¹ zasadê gry,
udania i fa³szu ukazywa³a w tonacji ¿artu, zyska³o spektaklowi powszechne uzna-
nie. Przedstawienie przyjmowane by³o z aplauzem nie tylko w Warszawie, ale i pod-
czas zagranicznych woja¿y.

Rok historycznych przemian, 1989, wytycza po³owê kadencji dyrektorskiej Je-
rzego Grzegorzewskiego w warszawskim Studio. Przypada na okres pewnego prze-
silenia, kiedy to re¿yser, pozostaj¹c w zespole, rezygnuje na sezon z dyrekcji teatru.
Mówi, ¿e chcia³by poœwiêciæ siê pracy studyjnej na kameralnej scenie. Jednak¿e
przez kolejne lata w horyzont intelektualny Warszawy nadal wpisywaæ bêdzie swoje
przejmuj¹ce wizje i trudne, zasadnicze pytania. Stworzy wa¿ne spektakle na scenie
swojego teatru, ale te¿ czêœciej opuszczaæ bêdzie Warszawê, by re¿yserowaæ i w Kra-
kowie, i we Wroc³awiu, i za granic¹: w Holandii i we Francji.

Na warszawskiej scenie w tym okresie ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy siê spek-
takl Usta milcz¹, dusza œpiewa (1988), do którego scenariusz na podstawie operetek
Kalmana i Lehara opracowa³ sam Grzegorzewski. Wypowiadaj¹cy siê zwykle w to-
nacji minorowej artysta objawi³ tu wspania³e poczucie humoru. Operuj¹c intertek-
stualnoœci¹ i gr¹ konwencjami, powo³a³ do ¿ycia malowniczy i przezabawny œwiat
fin de siècle’u. Œwietne, oparte na ironii i pastiszu aktorstwo oraz podkreœlana na
wiele sposobów teatralnoœæ tworzy³y znakomity filtr akcentuj¹cy „boski idiotyzm”
kreowanej rzeczywistoœci. Artysta nieczêsto pozwala³ na scenie brzmieæ tonacji
buffo, ale warto pamiêtaæ nie tylko o realizowanych przed laty: ¯o³nierzu królowej
Madagaskaru Dobrzañskiego/Tuwima we Wroc³awiu (1977), o Jacusiu Lubowskiego
w Poznaniu (1971) czy Grubych rybach Ba³uckiego w £odzi (1970), lecz przede
wszystkim o wpisywaniu dowcipu, czêsto sarkastycznego, w z³o¿ony obraz rzeczy-
wistoœci wielu spektakli ca³kiem serio. Zmys³ humoru artysty rozœwietla³ wówczas
mroczny pejza¿, ukazuj¹c nieznany kszta³t rzeczy i pozwalaj¹c na zyskanie zawsze
krzepi¹cego dystansu.

W³aœciwy artyœcie sposób rozpatrywania kwestii narodowych i spo³ecznych, kie-
dy to – rezygnuj¹c z publicystyki – w³¹cza³ je w rozleg³y obszar refleksji nad kul-
tur¹ i cz³owiekiem, obrazuje tak¿e spektakl Miasto liczy psie nosy (1991) wed³ug
w³asnego scenariusza. Dziesiêæ lat po wprowadzeniu stanu wojennego powróci³
Grzegorzewski do tamtych wydarzeñ. Ju¿ zaczerpniêty z Lowry’ego tytu³ wskazy-
wa³, ¿e i tym razem wykorzysta swój w³asny teatralny idiom. Uk³adaj¹ce siê w wi-
zyjne sekwencje fragmentaryczne ujêcia rzeczywistoœci tworzy³y obraz martwoty
i bezdusznoœci spo³ecznych porz¹dków i delikatnoœci pojedynczego, ludzkiego ist-
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nienia, które tak trudno przed nimi ocaliæ. Postacie i motywy literackie zaczerpniê-
te z dzie³ Szekspira i Eliota wzbogaca³y przekaz o filozoficzne i historiozoficzne
odniesienia, nuty sarkazmu i egzystencjalnej zadumy. Po latach w opinii wielu
przedstawienie to uznane zosta³o za najdojrzalsz¹ artystycznie próbê zmierzenia siê
z pamiêci¹ stanu wojennego.

W latach 90. kontynuowa³ Grzegorzewski refleksje dotycz¹ce zawsze obecnych
w jego twórczoœci problemów. Sens istnienia wobec grozy milczenia Najwy¿szego
stawia³ w centrum zainteresowania w Don Juanie Moliera, zrealizowanym najpierw
we Francji (1995) i póŸniej prezentowanym w Warszawie (1996). O rozpadzie miê-
dzyludzkich wiêzów w intymnym kontekœcie rodziny i krêgu przyjació³ opowiada³
w Wujaszku Wani (1993). Problematykê znaczenia sztuki w przeobra¿aj¹cej siê
kulturze podejmowa³y: La Bohème na tekstach Stanis³awa Wyspiañskiego (1995)
i Francis Bacon Ró¿ewicza (1996). W La Bohème wspominane z nostalgi¹ szczytne
rozumienie zadañ sztuki konfrontowa³ z przeciêtnoœci¹ pretenduj¹cych do jej upra-
wiania ludzi. Wystawiaj¹c tekst Ró¿ewicza na zaaran¿owanym w foyer teatru ringu
bokserskim i przywo³uj¹c motywy malarstwa Bacona, wyrzuca³ wspó³czesnym
dzie³om artystycznym brak metafizyki i poni¿aj¹cy materializm. W inscenizacji
Œmierci Iwana Iljicza To³stoja (1991, Warszawa, Kraków) powraca³ do nieopuszcza-
j¹cych go pytañ o wiecznoœæ i kres istnienia. Swoje autorskie, oparte na tekstach
wielkiej literatury œwiatowej spektakle wystawia³ Grzegorzewski w tym okresie za
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La Bohème, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Studio.
Na zdjêciu Gabriela Kownacka, W³odzimierz Press i Ewa B³aszczyk



granic¹. Don Juan mia³ premierê w Saint-Etienne (1995), natomiast w Holandii wy-
stawiany by³ Wujaszek Wania (1993, Utrecht) i Œmieræ Iwana Iljicza (1990, Leiden).
W Holandii równie¿ opracowa³ scenografiê do przedstawieñ Mro¿ka i Kohouta.

Rz¹dz¹cy siê w³asnymi prawami œwiat sceniczny artysty stanowi³ szczególne wy-
zwanie dla aktorów. Nie by³o w nim miejsca dla tradycyjnie pojmowanej, stano-
wi¹cej integraln¹ osobowoœæ postaci aktorskiej. Nie by³o te¿ zwyk³ego sposobu pra-
cy, kiedy to podczas prób stolikowych poprzez analizê tekstu dochodzi siê do
koncepcji roli. Rozbita, wielowymiarowa rzeczywistoœæ dopomina³a siê aktorstwa
specyficznego, wra¿liwego na ró¿norodne, czêsto niespójne sygna³y, œmia³ego w wy-
ra¿aniu sprzecznoœci, gotowego do wpisywania siê na wiele sposobów, tak¿e czysto
zewnêtrznych, w skomplikowan¹, wysublimowan¹ ca³oœæ. W inscenizacjach artysty
przyspieszony lub przeciwnie – spowolniony ruch aktora na drugim planie sce-
ny stanowi³ czêsto rytmiczny kontrapunkt w stosunku do g³ównej akcji, przez co
zak³óca³ nastrój i kwestionowa³ jednolitoœæ opowieœci. Grzegorzewski umia³ pozy-
skaæ artystów gotowych do podejmowania trudnych wyzwañ. Wspó³tworz¹c jego
teatr, kreowali niezapomniane postacie daj¹ce przejmuj¹cy wizerunek wspó³czes-
nego cz³owieka. Jednoczeœnie, trudno nie zauwa¿yæ, rozbudowywali w³asn¹ œwia-
domoœæ i w³asny warsztat. Role Teresy Budzisz-Krzy¿anowskiej (np. w Dziadach-
-Improwizacjach, La Bohème, Operze za trzy grosze), Marka Walczewskiego (np. w Po-
wolnym ciemnieniu malowide³, Usta milcz¹ dusza œpiewa), Olgierda £ukaszewi-
cza (w Pu³apce), Jana Peszka (w Œmierci Iwana Iljicza) tworz¹ historiê polskiej sztu-
ki scenicznej, a przecie¿ obok nich b³yszcza³y œwietne, choæby zarysowane skróto-
wo sylwetki Wies³awy Niemyskiej (np. w Parawanach, Dziadach-Improwizacjach),
Anny Chodakowskiej (np. w Usta milcz¹..., Francisie Baconie), Ireny Jun (w Parawa-
nach, Pu³apce), Jacka Jarosza (np. w Operze za trzy grosze, Parawanach), Andrzeja
Blumenfelda (np. w Miasto liczy psie nosy, La Bohème). W Teatrze Studio wyrastali
te¿ m³odzi ulubieñcy warszawskich teatromanów, a póŸniej wybitne indywidualno-
œci sceny i ekranu: Wojciech Malajkat, Zbigniew Zamachowski. Stawali przed naj-
trudniejszymi wyzwaniami, wcielaj¹c siê w postacie z wielkiego repertuaru (Malaj-
kat gra³ np. Konrada w Dziadach-Improwizacjach, Astrowa w Wujaszku Wani, gdzie
Zamachowski gra³ rolê tytu³ow¹), a tak¿e tworz¹c niezapomniane role w zupe³nie
wyj¹tkowym Miasto liczy psie nosy.

W ci¹gu czternastu lat Grzegorzewski spokojnie i systematycznie budowa³ pro-
gram teatru zmagaj¹cego siê z trudnymi pytaniami wspó³czesnoœci i poszukuj¹ce-
go najtrafniejszego, odpowiadaj¹cego wyzwaniom czasu wyrazu artystycznego. To
w Studio objawi³ siê dla teatru talent Antoniego Libery, znawcy, t³umacza i inter-
pretatora Becketta. Na deskach Studio spektakle plastyczne przygotowali: Jerzy
Kalina Pielgrzymów i tu³aczy (1989), pokazywanych z powodzeniem w wielu miej-
scach globu, Stasys Eidrigevicius Bia³ego jelenia (1993). W Studio Ewa Bu³hak wy-
re¿yserowa³a odkrywcze Ofiary obowi¹zku (1993) i Mizantropa, a tak¿e z wielkim
talentem sprawowa³a opiekê literack¹ nad teatrem. Grzegorzewski zaprasza³ do
wspó³pracy m³odych twórców z niebanalnymi realizacjami niebanalnych tekstów:
wspóln¹ re¿yseriê (pod opiek¹ Tadeusza £omnickiego) Kartoteki Tadeusza Ró¿ewi-
cza powierzy³ Zbigniewowi Brzozie, Marcinowi Cirinowi, Szczepanowi Szczyknie
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i Jaros³awowi Kilianowi, Mariusz Treliñski wystawi³ Lautrèamont-Sny (1992), Ma-
ciej Wojtyszko zrealizowa³ s³ynn¹ Tamarê (1990), spektakl-bankiet, tak rzadko
praktykowan¹ formê teatru ³¹cz¹cego sztukê z wydarzeniem towarzyskim i przed-
siêwziêciem komercyjnym, Barbara Sieros³awska Legendê Wyspiañskiego (1993)
i Pana Paw³a Dorsta (1994). Ogl¹daliœmy przedstawienia przyby³ych zza grani-
cy: Davida Schweitzera – K³y zbrodni Sheparda (1991), Jerzego Skolimowskiego –
Œmieræ i dziewczynê Dorfmana (1992), Michaela Hacketta – piosenki Georgea i Iry
Gershwinów Amerykanin w Warszawie (1992). Wielu wspó³pracuj¹cym artystom
i cz³onkom zespo³u umo¿liwia³ w³asne poszukiwania. Jerzy Radziwi³owicz gra³
Don Juana w przek³adzie swojego autorstwa. Aktorzy Grzegorzewskiego re¿ysero-
wali w³asne przedstawienia, Marek Walczewski Katarzynê II wed³ug pamiêtników...
(1989), Andrzej Blumenfeld Samoobs³ugê Pintera (1995). Wokó³ Studia istnia³a aura
intelektualnego napiêcia i estetycznej przygody.

Grzegorzewski, którego osobowoœæ artystyczna kszta³towa³a siê w znacznym
stopniu pod wp³ywem sztuki awangardowej, od pocz¹tku jêzyk teatru, jego for-
mê uczyni³ podstawowym terenem swych artystycznych zmagañ. Animowany
nieustann¹ potrzeb¹ przeobra¿ania i rewidowania tego, co przyjête, oferowa³
w swym teatrze wci¹¿ nowe ujêcia i nowe odczytania. W wielu wypadkach okazy-
wa³ siê przyjmowanym z aplauzem rewelatorem, ale czêsto jego rozwi¹zania sce-
niczne wydawa³y siê uzurpacj¹ nie do przyjêcia lub po prostu ociera³y siê o granicê
niekomunikatwnoœci. Jego twórczoœæ by³a przedmiotem nieustannej polemiki. Za
spraw¹ jego dokonañ krytycy i badacze podejmowali wiele zagadnieñ zwi¹zanych
ze stosunkiem do tradycji i jej miejscem w œwiadomoœci wspó³czesnych, a tak¿e do-
tycz¹cych granic swobody artystycznej, powinnoœci teatru wobec kultury narodo-
wej, przeobra¿eñ myœli wspó³czesnej. Sceniczny œwiat Grzegorzewskiego niejedno-
krotnie wciela³ mechanizmy dekonstrukcjonistyczne, m.in. poprzez podwa¿anie
wpisanego w paradygmat kultury systemu opozycji i niwelowanie spajaj¹cego dzie-
³o centrum, a tak¿e – intertekstualne, objawiaj¹ce siê np. w licznych cytatach dzie³
literackich, plastycznych i muzycznych. Stawa³ siê przez to punktem wyjœcia pog³ê-
bionych rozwa¿añ nad kultur¹ wspó³czesn¹.

Wiele z tych kwestii pojawi³o siê z now¹ si³¹ w dyskusji, która rozgorza³a wokó³
Nocy listopadowej Stanis³awa Wyspiañskiego (1997). T¹ premier¹ inaugurowa³ Grze-
gorzewski dzia³alnoœæ odbudowanego po po¿arze Teatru Narodowego. W z³o¿onej
wielowarstwowej inscenizacji poddawa³ próbie wspó³czesn¹ œwiadomoœæ, pyta³
o nasz stosunek do historii, do idei powstañczych zrywów i narodowych mitów.
Akcentuj¹c ró¿norodnoœæ stosowanych teatralnych konwencji i zestawiaj¹c rozmai-
te punkty widzenia, opowiada³ o korozji wspólnotowej œwiadomoœci, o pu³apkach
myœlowych clichés i mia³koœci ³atwych wzruszeñ. Graj¹c ró¿norodnoœci¹ scenicz-
nych idiomów, a jednoczeœnie eksponuj¹c techniczne walory sceny, zdawa³ siê auto-
ironicznie pow¹tpiewaæ w mo¿liwoœci budowania programu w³aœnie inaugurowa-
nej narodowej sceny. Zdaniem przeciwników, Grzegorzewski sprzeniewierza³ siê
ideom Wyspiañskiego, niweczy³ dramaturgiczne napiêcia tekstu, odbiera³ posta-
ciom pe³ny ludzki wymiar. Dezawuowa³ przez to zasadnoœæ dyskusji o historycz-
nych uwarunkowaniach polskiej to¿samoœci i odbiera³ powagê narodowej sce-
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nie. Zwolennicy podkreœlali odwagê w diagnozowaniu wra¿liwoœci wspó³czesnych,
³atwo ulegaj¹cych stereotypom i pozbawianych historycznego zmys³u. Doceniali
myœlow¹ g³êbiê syntetycznych obrazów, oryginalne ³¹czenie powagi i drwiny, piêk-
no plastycznych wizji. Po raz pierwszy od lat fomu³owano pytania o powinnoœci na-
rodowej sceny. Czy w imiê obrony tradycji ma ona s³u¿yæ klasycznemu repertua-
rowi wystawianemu wypróbowanymi œrodkami? Czy te¿ oddana do dyspozycji
najwybitniejszym indywidualnoœciom artystycznym ma podejmowaæ ideowe i este-
tyczne wyzwania wspó³czesnoœci? Oczywiste by³o, ¿e Grzegorzewski opowiada siê
za t¹ drug¹ formu³¹. Oczekiwano, ¿e na scenie narodowej goœciæ bêdzie ambitny re-
pertuar i najznakomitsi twórcy, ale te¿ zadawane bêd¹ pytania, które z w¹tków swo-
jej twórczoœci podejmie sam artysta. Deklarowana we wstêpnych wypowiedziach
idea Teatru Narodowego jako „domu Wyspiañskiego” oznacza³a, jak wkrótce mo¿-
na by³o zauwa¿yæ, nie tylko obecnoœæ w repertuarze dramatów czwartego wieszcza,
ale przede wszystkim wywodz¹cy siê z jego twórczoœci g³êboki namys³ nad kwestia-
mi historiozoficznymi i etycznymi, obecnymi tak¿e u innych wielkich polskiej lite-
ratury: Gombrowicza, Krasiñskiego, Ró¿ewicza. Grzegorzewski zdecydowanie po-
stawi³ na literaturê polsk¹ i w³asne oparte na niej scenariusze; z autorów obcych
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wybra³ Szekspira, Joyce’a i, co by³o niespodziank¹, Audena. Na wielkiej scenie tea-
tru, w Sali im. Bogus³awskiego, wystawi³ Wesele (2000), daj¹ce obraz roztapiania siê
inteligenckiego etosu w bylejakoœci, obezw³adniaj¹cym relatywizmie i zag³uszaniu
wyrzutów nieczystego sumienia. W Halce Spinozie, opartej na tekstach Stanis³awa
Ignacego Witkiewicza, ksiêdza Józefa Tischnera i W³odzimierza Wolskiego (1998)
da³ kapitalny obraz ideowy zakopiañskiego genius loci, gdzie dekadentyzm miej-
skich dandysów ¿yje w symbiozie z instynktownym pojmowaniem prawdy i piêk-
na, w³aœciwym bohaterom ludowym. Pe³en scenicznych czarów Sen nocy letniej
(2001) wype³ni³ nie tylko refleksj¹ nad niepojêtymi wyrokami fortuny, ale te¿ gorz-
k¹ obserwacj¹ na temat mi³oœci, któr¹ niezliczone odmiany fa³szu i sprzecznoœci
czyni¹ po prostu niemo¿liw¹.

Ju¿ w 1988 r., w Studio, Grzegorzewski zdradza³, ¿e swoje artystyczne nadzieje
najchêtniej wi¹za³by z kameraln¹ scen¹ i wspó³prac¹ z niewielkim zespo³em wybra-
nych twórców. Wydaje siê, ¿e t¹ w³aœnie szczêœliw¹ przystani¹, miejscem, gdzie zre-
alizowa³ kolejne mistrzowskie spektakle, sta³a siê Scena przy Wierzbowej Teatru
Narodowego, dziœ nazwana imieniem artysty. W tym nowoczesnym, skromnym
wnêtrzu wystawi³ znakomite inscenizacje Gombrowicza – Œlub (1998) i Operetkê
(2000), Krasiñskiego Nie-Bosk¹ komediê (2002), Wyspiañskiego – Sêdziów (1999)
i Morze i zwierciad³o Wystana Hugh Audena (2002). Realizuj¹c dramaty Gombrowi-
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cza, analizowa³ mechanizmy rozpadu paradygmatów europejskiej kultury. Poprzez
dynamiczn¹ grê œrodków teatralnych, gdzie aktorski gest i ruch wchodzi³ w pe³ne
znaczeñ relacje z muzyk¹ i scenografi¹, ukaza³ charakterystyczny dla tego pisarza
problem tworzenia siê i zanikania formy. W Œlubie procesy te dotyka³y intymnej
sfery ludzkiego wnêtrza, w Operetce ogl¹dowi poddany by³ szerszy obszar zjawisk
spo³ecznych. W tym ostatnim spektaklu rewelacyjna, elokwentna muzyka towarzy-
sz¹cego re¿yserowi od najdawniejszych lat Stanis³awa Radwana i kapitalne aktor-
stwo Beaty Fudalej, Wojciecha Malajkata, Ignacego Gogolewskiego, Igora Prze-
grodzkiego i Mariusza Benoit sk³ada³y siê na wzorzec pracy zespo³owej teatru.

Etyczne wymiary rozpadaj¹cego siê œwiata wydobywa³ w inscenizacjach Krasiñ-
skiego i Wyspiañskiego. W Nie-Boskiej komedii opowiada³ o unicestwieniu cz³o-
wieczeñstwa w szaleñczym, obywaj¹cym siê bez Boga œwiecie. Sêdziowie stali siê
oskar¿eniem cynicznej, ogarniêtej ¿¹dz¹ zysku i depcz¹cej wszelk¹ moralnoœæ rze-
czywistoœci. Przypominali, ¿e istnieje najwy¿sza, metafizyczna miara dobra i z³a.

Prowadz¹c przez piêæ lat narodow¹ scenê, zaprosi³ Grzegorzewski do wspó³pra-
cy dawnych jej dyrektorów. Adam Hanuszkiewicz zrealizowa³ dobrze przyjêty Ta-
niec œmierci Strindberga (1998), a Kazimierz Dejmek Dialogus de Passione, w³asny
scenariusz z tekstów XV-, XVI- i XVII-wiecznych (1998), i Myœliwskiego Requiem
dla gospodyni (2000). Ró¿ewiczowskie spektakle Kazimierza Kutza Kartoteka (1999)
i Na czworakach (2001), Tadeusza Bradeckiego Saragossa (na motywach ¿ycia i po-
wieœci Jana Potockiego), Traktat o marionetkach Kleista (1999) opracowany przez
Henryka Tomaszewskiego, Leonce i Lena Büchnera (2001) w re¿yserii Barbary Sie-
ros³awskiej œwiadczy³y, i¿ dyrektor w programie Teatru Narodowego k³adzie nacisk
na wybitne, tak¿e rzadziej wystawiane utwory polskie, chce ³¹czyæ je z wa¿kimi tek-
stami obcymi i powierzaæ ich realizacjê uznanym artystom.

W 2003 r. trac¹cy si³y artysta zrezygnowa³ z dyrekcji Teatru Narodowego, ale po-
zosta³ w jego zespole. Ostatnie spektakle mia³y charakter przejmuj¹co osobisty.
Re¿yser jeszcze raz podejmowa³ zajmuj¹ce go od zawsze tematy, jednak¿e znowu –
siêgaj¹c po wybitne teksty i nadaj¹c im w³asny kszta³t – stworzy³ dzie³a niezapom-
niane. Na du¿ej scenie wystawi³ Hamleta Wyspiañskiego (2003) i napisany wraz
z córk¹ Antonin¹ Grzegorzewsk¹ scenariusz zawieraj¹cy w¹tki Powrotu Odysa Wys-
piañskiego, On. Drugi powrót Odysa (2005). Uwaga widzów skupi³a siê jednak prze-
de wszystkim na Morzu i zwierciadle Audena (2002) i Duszyczce Ró¿ewicza (2004).
Koncert gry aktorskiej Jerzego Radziwi³owicza i Jerzego Treli o¿ywi³ migotliw¹
strukturê znaczeñ angielskiego poety, prezentuj¹c problem ¿ycia dzie³a, które nie-
zale¿ne jest od twórcy i w którym odbija siê bogactwo rzeczywistoœci. W Duszyczce,
rozegranej w niezwyk³ej przestrzeni podziemnego korytarza ³¹cz¹cego Scenê przy
Wierzbowej z budynkiem Teatru Wielkiego, po raz kolejny rozwa¿a³ problem prze-
kraczania ostatniej egzystencjalnej granicy, problem œmierci. Bliski kontakt akto-
rów z widzami i zmys³owoœæ poezji Ró¿ewicza, przeciwstawiaj¹ca œmierci prawdê
¿ycia odradzaj¹cego siê si³ami biologii, sprawi³y, ¿e spektakl odbierany by³ jako
niezwykle szczery. Podobnie w Onym, mimo licznych erudycyjnych odniesieñ, po-
ruszaj¹ce by³y przede wszystkim nuty osobiste, wyznania opisuj¹ce chorobê, osa-
motnienie, oczekiwanie na œmieræ.
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W po³owie lat 90. „m³odsi zdolniejsi” potrz¹snêli polskim teatrem. Z niezwyk-
³¹ si³¹, bez wahania postawili w œwietle reflektorów najboleœniejsze problemy spo-
³eczne. Grzegorzewski mówi³, ¿e z uwag¹ przygl¹da siê ich twórczoœci, choæ do
wspó³pracy ich nie zaprasza³. Zbyt wielka by³a ró¿nica w sposobie pojmowania za-
dañ teatru i stylu ich realizacji. Ci „m³odsi”, przede wszystkim Anna Augustyno-
wicz, Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski, ukazywali now¹ wra¿liwoœæ i nowy
system odniesieñ. Mówili o odbieraj¹cej szanse i degraduj¹cej biedzie, niezawinio-
nej marginalizacji, spustoszeniach wywo³ywanych przez popkulturê. Wskazywali
na problemy osieroconego m³odego pokolenia, odrzucaj¹cego tradycyjne normy,
sfrustrowanego. W ich teatrze, czêsto uznawanym za brutalny i przekraczaj¹cy do-
puszczalne granice, odnalaz³a odzwierciedlenie nowa polska rzeczywistoœæ. Piêkno
wyrafinowanych wizji Grzegorzewskiego, jego erudycja i filozoficzna zaduma oka-
zywa³y siê w tym kontekœcie po prostu akademickie, a przez dziesiêciolecia awan-
gardowy artysta stawa³ siê klasykiem. Œmieræ Jerzego Grzegorzewskiego w 2005 r.
symbolicznie zamknê³a wielki rozdzia³ teatru polskiego, w którym refleksja egzy-
stencjalna wpisywa³a siê w wielowymiarow¹ grê kunsztownej, artystycznej formy.
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Ma³gorzata Dziewulska

MIT I HORROR.
ROZMYŒLANIA O KRYSTIANIE LUPIE
I PA£ACU KULTURY

Ma³gorzata Dziewulska, Mit i horror . Rozmyœlania o Krystianie Lupie i Pa³acu Kultury

W 2003 r. Krystian Lupa, maj¹c ju¿ za sob¹ dwa warszawskie przedstawienia w Tea-
trze Dramatycznym, wystawi³ Stosunki Klary Dei Loher w Teatrze Rozmaitoœci. To
przedstawienie nale¿a³o do znaków akcentowanego wówczas przymierza artysty ze
znacznie m³odsz¹ generacj¹, daj¹c¹ wyraz buntowniczym postawom. Grzegorz Ni-
zio³ek znalaz³ w tym powód, by zadaæ mu pytanie, dlaczego dopiero teraz przy³¹cza
siê do pokoleniowej rewolty:

„– Nie uczestniczy³eœ w gniewie swojego pokolenia. A okazji by³o wiele, by symbolicz-
nie tylko wymieniæ rok 1968 czy 1981. Dlaczego tamten gniew Ciê nie obchodzi³?

– Bo nie. Znajdowa³em siê kompletnie gdzie indziej i nie dowierza³em. By³em
outsiderem, indywidualist¹. Wœciekle wyœrubowywa³em mój indywidualizm. Nie
dowierza³em grupowym doœwiadczeniom, traktowa³em je jako owczy pêd, wietrzy-
³em w nich zadufanie. Teraz myœlê, ¿e ten indywidualizm, ten mój narcyzm, by³ do
czegoœ potrzebny. To, co inni postrzegali jako narcyzm, by³o mo¿e d³ugo trwaj¹cym
kszta³ceniem w³asnych narzêdzi. To nie s¹ wybory, to s¹ predylekcje. Nie znaczy to
jednak, ¿e jestem gotowy uczestniczyæ w ruchach kontestacyjnych tego pokolenia,
ale dojrza³em, ¿eby coœ dostrzec i spe³niæ jak¹œ rolê.

– Czy wydarzenia polityczne nie budzi³y w Tobie ¿adnych emocji, ¿adnej potrzeby re-
agowania?

– By³em zwolennikiem skrajnego relatywizmu i filozoficznego anarchizmu. Wi-
dzia³em oczywiœcie z³o, wiedzia³em, do czego prowadzi komunizm. By³em jednak
ca³kowicie zdystansowany wobec hase³ i idei opozycji. Kiedy nast¹pi³ przewrót,
uwa¿a³em, ¿e sta³o siê dobrze. Ale dlaczego nie przy³¹czy³em siê do walki...? Trud-
no mi to w tej chwili komentowaæ. Nie mia³em siê do kogo przy³¹czyæ, nigdy nie
by³em w stanie uwierzyæ w tak zwane racje. Mo¿na byæ bojownikiem racji i wojow-
nikiem wg³êbiania siê, ale nie mo¿na byæ tym i tym. Ludzie racji nigdy nie dociera-



j¹ do pewnych obszarów i na odwrót. Swój oportunizm traktowa³em jednak te¿ jako
kalectwo. Stajemy siê indywidualistami, outsiderami, nie z wyboru, ale z zagubie-
nia. Kiedy natyka³em siê na jak¹œ grupê, odczuwa³em niechêæ do dzielenia z nimi
ich konkluzji na temat œwiata. Odchodzi³em. Dzisiaj te¿ nie wchodzê w ¿adn¹ wal-
kê, próbujê j¹ przenikn¹æ. Uto¿samiam siê z pewn¹ pasj¹ doœwiadczania cz³owieka,
dŸwigania go, niesienia go gdzieœ i równoczeœnie bycia niesionym w nim”1.

Samotnictwo Krystiana Lupy wœród silnych zbiorowych emocji lat 80. i po-
cz¹tku 90. jest wa¿ne nie tylko z uwagi na jego drogê w³asn¹. Tak¿e dlatego, ¿e w ja-
kiejœ mierze wywodzi³y siê z niego postawy jego uczniów, którzy podczas ostatnich
kilkunastu lat ukszta³towali wyrazisty i silnie oddzia³ywaj¹cy teatr. „Krystian Lupa
zdj¹³ z nich ciê¿ar obowi¹zków wobec kultury, spo³eczeñstwa, polskoœci. Wyzwoli³
samodzielnych, niezale¿nych artystów, zdolnych tworzyæ swój teatr w ka¿dym mie-
œcie Europy” – pisa³a Beata Guczalska2.

Co do Warszawy, jest miastem, gdzie z przyczyn œciœle historycznych owe obo-
wi¹zki albo sprzeniewierzenie siê im mia³o zwykle niema³e znaczenie. Pokolenia
jednak, nawet jeœli nie chc¹, dziedzicz¹ po sobie ró¿ne ciê¿ary i warto pamiêtaæ, ¿e
naucza³ o tym mistrz Krystiana Lupy, Carl Gustav Jung. Trudno sobie wiêc wyo-
braziæ, by ta sfera zwi¹zków jednostki z jej zbiorowoœci¹ nagle zanik³a. Czy mo¿na
mieæ podejrzenie, ¿e tamte baga¿e nie wyparowa³y, tylko sta³o siê z nimi coœ niejas-
nego, czego nie widzimy go³ym okiem? Mo¿e skry³y siê w podœwiadomoœci? Mo¿na
byæ tylko pewnym, ¿e zmieni³ siê jêzyk i ¿e obowi¹zki nie nazywaj¹ siê ju¿ obo-
wi¹zkami. W czasach „Solidarnoœci” oraz pocz¹tków III Rzeczypospolitej, jak we
wszystkich epokach wielkich, jawnych i powszechnych wydarzeñ, pod spodem ¿y-
cia publicznego p³ynê³y pewne nurty skryte. Okreœlenie ich znaczenia nie jest
³atwe, bo czas przejœcia do nowego ustroju by³ silnie mitologizowany, obowi¹zuj¹ tu
uproszczone i, by tak rzec, interesowne obrazy. Ma³o zreszt¹ wiemy o roli czynnika
spo³ecznego w ca³ej polskiej kulturze prze³omu, przy czym na dodatek nie jest
w ogóle jasne, co ów czynnik oznacza w czasach demokracji medialnej.

Dystans Lupy do hase³ i jêzyka opozycji demokratycznej, o jakim powy¿ej mó-
wi, by³ zrozumia³y. Wchodz¹c w sprzê¿enie zwrotne z oficjaln¹ propagand¹, ten jê-
zyk niestety musia³ dzieliæ jej, ³agodnie mówi¹c, uproszczenia. Niektórzy artyœci,
zwi¹zani uprzednio jakimœ ideowym sojuszem, znosili je jako koniecznoœæ, in-
ni znosili Ÿle. A jeœli ktoœ ju¿ dawniej – „narcystycznie” lub nie – trzyma³ siê na
uboczu, to raczej nie anga¿owa³ siê w czasach, kiedy podziemie ukaza³o siê na po-
wierzchni. Tak robili tylko nowi konformiœci. Lupa nale¿a³ do przypadków skraj-
nych, poniewa¿ od pocz¹tku szed³ bardzo indywidualn¹ drog¹. P³aci³ za to d³ugo
zwyk³e w takich wypadkach haracze, jak niezrozumienie, odrzucenie czy akcepta-
cjê na prawach dziwad³a.

Józef Tischner okreœli³ kiedyœ jako „indywidualizm postkomunistyczny” posta-
wê wywodz¹c¹ siê z wiary, ¿e wolnoœæ cz³owieka polega na wolnoœci od wspólnoty
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z jej ca³ym trudnym do zniesienia ciê¿arem3. Bezpoœrednim bodŸcem, który umo¿-
liwia³ bogaty rozkwit takiej postawy, by³o jego zdaniem uprzykrzone ogl¹danie
cz³owieka w stanie upadku, w stanie wyniszczenia wiêzi spo³ecznych w ustroju ko-
munistycznym. Pisz¹c swój esej na progu wolnoœci, dziedzictwo moralne poprzed-
niej epoki Tischner okreœla³ jako komunistyczn¹ chorobê zw¹tpienia w cz³owieka.
Indywidualista postkomunistyczny to zatem ktoœ, kto siê zarazi³ mrocznym obra-
zem i teraz odrzuca wspólnotê pod ka¿dym pretekstem: narodow¹ z powodu nacjo-
nalizmu, religijn¹ z powodu nowej inkwizycji, pañstwow¹ jako zal¹¿ek w³adzy to-
talitarnej itd. Tej postawie towarzyszy swoisty manicheizm, nie w sensie wiary
w ostateczny triumf z³a nad dobrem, lecz tylko pewnego urazu. Tischner mówi
w tym wypadku o manichejskim lêku o to, ¿e „ka¿de dobro jest jak przedwczesny
kwiat na mrozie – zginie z nastaniem nocy”. Wedle ówczesnej wiary Tischnera „So-
lidarnoœæ” mia³a byæ prób¹ ponownego zwi¹zania cz³owieka ze wspólnot¹, przezwy-
ciê¿enia tamtego dziedzictwa wspólnoty pozornej…

Czy mo¿na w te domniemania, bez ra¿¹cego uproszczenia, wkomponowaæ
portret potê¿nego artysty? Który „nie dowierza³ grupowym doœwiadczeniom”,
„wœciekle wyœrubowa³ swój indywidualizm”, a na dodatek nale¿a³, o ile pamiêtam,
do teatralnych krakowskich przyjació³ ksiêdza Tischnera, czyli teoretycznie móg³
byæ jednym z obiektów obserwacji? Zaœ w roku 2003 zafascynowa³ go u m³odych
brutalistów „impet nienawiœci” albo „silny przekaz depresji, jazda w dó³ cz³owieka,
który traci wiarê w dotychczasowe wartoœci”?

Mo¿na powiedzieæ, ¿e wolnoœæ i ból ucieczki od wspólnoty maj¹ romantyczne
korzenie i nic poza tym pierwszorzêdnym powinowactwem kulturowym nie jest
potrzebne, by je wyjaœniæ. Albo ¿e w teatrze zawsze ostaje siê nienaruszona wiara
we wspólnotê – tê ma³¹, ³¹cz¹c¹ towarzyszy pracy na scenie. Mówimy jednak o pew-
nej odmowie uczestnictwa, która rzeczywiœcie nast¹pi³a w polskim (repertuaro-
wym, artystycznym) teatrze na przestrzeni oko³o dwudziestu lat i która w tej chwili
staje siê ju¿ okresem historycznym.

Interesuje mnie taki obraz: Krystian Lupa, uczeñ Junga, myœliciela, który do-
strzeg³ i zdefiniowa³ silne wiêzy ³¹cz¹ce jednostkê z podœwiadomoœci¹ zbiorow¹,
lekkim krokiem wchodzi do Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie. A potem wci¹ga
go gospodarowanie na najpiêkniejszej z jego scen. Wielkiej, dobrej w proporcjach,
z któr¹ jego spektaklom tak jest do twarzy. Teraz musimy poœwiêciæ nieco uwagi sa-
mej budowli.

Etnolog Zbigniew Benedyktowicz potraktowa³ kiedyœ ca³e piœmiennictwo o Pa-
³acu Kultury jako zespó³ tekstów kanonicznych o zawartoœci magicznej i kosmo-
logicznej4. Najpierw, w chwili otwarcia, Podniebny Pa³ac przebija³ niebo iglic¹,
„kamienny kwiat” wzniesiony by³ millenarnym wysi³kiem armii in¿ynierów i ro-
botników, i zastêpów smoków – koparek. Zbawcza budowla, dowód triumfu Jasno-
œci nad Ciemnoœci¹, wariant motywu Kolumny Niebios, czyli Axis Mundi – tematu
mitologicznego z archaicznej wyobraŸni religijnej. „Dziœ duszê m¹ k¹piê w blasku
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i sam siê w blask iskrz¹cy zamieniam”, pisa³ na uroczystoœæ otwarcia wêgierski poe-
ta. Odwiedzaj¹cy Pa³ac podczas Festiwalu M³odzie¿y i Studentów dawali wyraz
prze¿yciom mistycznym: ogromne drzwi otwiera³y siê i zamyka³y bezszelestnie,
wszystko sk¹pane by³o w nieziemskim œwietle… „Przez specjalne filtry rozp³ywa
siê po ca³ym gmachu rzeœkie górskie powietrze”, donosi³ „Ekspres Wieczorny”.

Potem przyszed³ czas profanacji. Leopold Tyrmand zapocz¹tkowa³ budowê mitu
negatywnego – Pa³ac mia³ u niego coœ „z niczym nie maskowanego ob³êdu”. W po-
wieœciach Stefana Kisielewskiego, zw³aszcza w Cieniach w pieczarze, pojawi³y siê za-
jad³e inwektywy pod adresem „imperialnej wschodniej architektury”. Benedykto-
wicz zobaczy³ w nich coœ wiêcej ni¿ profanacjê sakralnych znaczeñ Pa³acu. Kisiel,
wcielenie zdrowego rozs¹dku, przywdziewa³ p³aszcz maga, by przekl¹æ Igrzysko
Szatana. Odklina³ „czarnoksiêsk¹ retortê” i zamienia³ j¹ w symbol metafizycznego
Chaosu.

Kolejnym stadium œwiêtej wojny o Pa³ac by³y ksi¹¿ki i filmy Konwickiego.
„Czerwona choinka” hipnotyzowa³a pisarza jak bazyliszek. W demoniczne podzie-
mia Wniebowst¹pienia, w inferno pe³ne wampirów zstêpowa³o siê jak do Hadesu,
a czas mia³ wymiar eschatologiczny. By³a rytualna k¹piel w fontannie i po niej
wjazd na ostatnie piêtro („Misiu, odchodzisz przez czyœciec. Jutro zobaczysz Bo-
ga…”). W Ma³ej Apokalipsie Pa³ac, zdesakralizowany i zel¿ony jako „pomnik py-
chy, statua niewoli (…) kosmiczny barak postawiony na sztorc, z¿arty przez grzyb
i pleœñ, stary szalet zapomniany na œrodkowoeuropejskim rozdro¿u, straszny kur-
han, uroczysko...”) zamienia³ siê w Golgotê.

Krystian Lupa podejmowa³ wyzwanie sceny. Ale wchodzi³ zarazem w magiczny
kr¹g architektury, która nosi zmory, która jest nie tyle œrodkiem œwiata, ale wid-
mem œrodka œwiata… Pa³ac dla starszych pokoleñ mia³ ci¹gle moc nie tylko grote-
skowego zniekszta³cenia, ale i rytualnego upokorzenia. Zmory œpi¹, kiedy w Pa³acu
pracuje rzemieœlnik. Ale czy nie budz¹ siê pod rêk¹ artysty, który umie dotykaæ
podœwiadomoœci? Podoba mi siê wizerunek Lupy zamieszkuj¹cego w Dramatycz-
nym, jak to by³o w pierwszych latach, w pokoju, który urz¹dzono w lokalu przezna-
czonym przez projektantów na bezpieczne zaplecze oficjalnej lo¿y z prawej strony
sceny. Ten pokój nazywany jest w teatrze „lo¿¹ Stalina”. Wiêc czy mo¿na sobie wyo-
braziæ, ¿e ten artysta o bardzo szczególnych zdolnoœciach bra³ na siebie, choæby
nieœwiadomie, jakieœ nieokreœlone, ciemne, spl¹tane dziedzictwo? Zdecydowa³ siê
na zderzenie z tym miastem, przyjecha³ tu, by zrobiæ Powrót Odysa Wyspiañskie-
go… Nie by³o ono wówczas wyraziste, raczej dokonywa³o pospiesznych, niechluj-
nych zmian w swej morfologii. Pozornie triumfuj¹ce, w rzeczywistoœci rozlane, za-
gonione wœród nowych mo¿liwoœci, niejasne, usadowione na jakiejœ granicy…

O tym, ¿e Warszawa jest miejscem wampirycznym, powiedzia³ przed premie-
r¹ swego pierwszego sto³ecznego spektaklu, czyli Powrotu Odysa5. Moim gniazdem
jest Kraków, mówi³ w wywiadzie… Warszawa jest niebezpieczna, œci¹ga ludzi, po-
spiesznie ich eksploatuje, wykoleja”. By³ wiêc jakiœ lêk przed Warszaw¹, który w tej
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rozmowie przybra³ prosty kszta³t obaw o decyzjê pracy w mieœcie powierzchow-
nym, nieznaj¹cym skupienia. Ale nie by³oby wcale dziwne, gdyby ten lêk czy ta
niechêæ by³y bardziej z³o¿one.

Tematem Powrotu Odysa mia³o byæ doœwiadczenie drogi, a na jej koñcu, zamiast
upragnionego powrotu do Itaki, ostateczna wielka klêska. By³a to wêdrówka, œla-
dem greckich ekranizacji Pasoliniego, przez jakieœ podejrzane peryferie dzisiejsze-
go œwiata. Odys wraca³ nie do pa³acu, tylko jakby w zdegradowane s¹siedztwo pa³a-
cu, do dwuznacznej subkulturowej imprezy, œmieci, pobazgranych murów. Lupa
w tekœcie Wyspiañskiego wyczyta³ nie tylko, jak wszyscy, ¿e Itaka to z³udzenie i ¿e
nie ma szansy na prawdziwy powrót. Przeczyta³ równie¿, ¿e imperatyw wype³nie-
nia zadania, jakie mit nak³ada na jednostkê, mo¿e byæ jej przekleñstwem. Mit
mo¿na rozumieæ za Jungiem jako represyjn¹ odmianê psychologii zbiorowej. Wiêc
zjada Odysa „mit zbiorowego œnienia, tego mozolnego, rozmazuj¹cego materiê oso-
bowoœci na jakiejœ twardej skale pod³o¿a”6. „Wielkie, przemo¿ne, ciê¿kie œnie-
nie uniewa¿nia wszelkie postanowienia”, pisa³ Lupa, uczeñ Junga, ale równie¿
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ktoœ, kto jako cz³onek tej, a nie innej wspólnoty wie na sposób specyficzny, co zna-
czy przekleñstwo zbiorowego mitu (Lupa obywatel? mo¿e nawet – ¿e pozwolê so-
bie na tak¹ transgresjê – Polak… jak to brzydko brzmi, jak niepoprawnie, jak
nietaktownie!). W tych notatkach podnosi³ zagadnienie kreacji mitycznej, która
„wyznacza sobie ofiarê”. W Itace Wyspiañskiego „kr¹¿¹ stadne samozachowawcze
instynkty”.

Ta myœl o micie, który masakruje jednostkowy los, nie by³a Wyspiañskiemu
podrzucona. Przeciwnie, to odkrycie nale¿a³o do jego pokolenia, a nawet by³o tro-
chê wczeœniejsze, bo to Malczewski pierwszy u¿y³ motywu zatrutej studni. Jak pa-
miêtamy, w Wyzwoleniu z tego w³aœnie powodu Konrad doœwiadcza wobec Geniu-
sza wœciek³ego „impetu nienawiœci”: „Harpio narodu! si³y ssiesz nasze i spalasz je
w czczy dym! (…) chcesz przychyliæ nam do ust czary trucizn¹ pe³nej, czary jadem
pe³nionej, która jest przesz³oœci¹ nasz¹ wystêpn¹ i bolesn¹ (…) Z³udo! k³amanym
wi¹¿esz nas szczêœciem i potêg¹ nas uwodzisz k³aman¹ (…)”

Rodzimy repertuar, którego tak rzadko Lupa dotyka³, postawi³ go w jakiejœ prze-
strzeni, gdzie nie by³o ucieczki od tematu mitycznego, polskiego. Choæ mówi³o siê
o Maroku, architektura sceniczna mia³a coœ arabskiego, podobnie kostiumy Tafij-
czyka i Telemaka, itd. A jednoczeœnie Odys by³ w polskim zielonym szynelu woj-
skowym, a nawet – co niewidoczne z widowni – na guzikach mia³ orze³ki. Ten
p³aszcz, wedle pamiêci garderobianego Józefa Soboty, pochodzi³ z demobilu i po-
szed³ na scenê taki, jaki do teatru przyjecha³. Tworzono œlad, i naraz go zacierano,
powstawa³a jakaœ gra z mitem, podejmowana i niepodejmowana zarazem... Lupa
porówna³ w tamtych notatkach – choæ jednoczeœnie porównanie wyda³o mu siê ab-
surdalne – swego Odysa z Prezydentkami Schwaba, które równie¿ s¹ niewolnicami
mitu, a mit, „który wylewa im siê z otwartych ust jak kie³basa-ekskrement, jest na-
tychmiast po¿erany przez inne zach³anne wielkie usta”. Te usta to, jak mi siê zdaje,
coœ podobnego do „æmy krasej”, do szarañczy z³owró¿bnej Wyspiañskiego. Owo po-
¿eranie, duchowa czynnoœæ, pisze Lupa w dzienniku, która jest rz¹dzona fizjologi¹
wydalania, polega na tym, ¿e „lêk nieustannie produkuje mitologiczny ekskre-
ment”.

Czy to szkoda, ¿e Lupa w swej panicznej czy nienawistnej ucieczce przed tym,
co „stadne” (u¿ywa³ tego przymiotnika lubianego przez Junga), nigdy nie zaatako-
wa³ polskiego mitu wprost, jak zrobili to Bernhard czy Schwab u siebie? Temat
u niego ¿yje tylko w wersjach niejako kostiumowych. Czy to tylko przypadek sub-
telnego artystycznego dzia³ania, zacierania oczywistoœci, czy mo¿e przypadek st³u-
mienia? Polska nie jest Austri¹ i ciê¿ko tu przenieœæ tamte brutalne egzorcyzmy
nad homo austriacus. „Impet nienawiœci”, ze wzglêdu na niedawne jeszcze nieszczê-
œcia, egzekwowaæ tu trudniej. Czy lepiej robiæ to w przebraniu m³odszego pokole-
nia? Bez maski Lupa na to siê nie oœmieli³, choæ mogê siê myliæ co do spektakli je-
leniogórskich.

Rozpoczynaj¹c pracê w Pa³acu, nara¿a³ siê na pewien hazard. Nie tylko w pro-
stym znaczeniu, ¿e trzeba siê w Warszawie mieæ na bacznoœci, by wytrwaæ przy
swoim. Tak¿e w interesuj¹cym go znaczeniu mitologicznym: „Mit musi byæ nie-
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ustannie ciê¿ko brzemienny, mit nie mo¿e popuœciæ, jak nie mo¿e popuœciæ hor-
ror”7. Niebawem mia³ natrafiæ na inn¹ mo¿liwoœæ, by nasyciæ gêbê mitu.

To w Warszawie, wewn¹trz imperialnego pomnika pychy i niewoli, w „kosmicz-
nym baraku”, „starym szalecie”, „przeklêtym kurhanie” – sta³ siê autorem arcy-
dzie³a. Pa³acowa scena wyeksploatowa³a tego artystê o ogromnej sile, któremu
nigdy przecie¿ nie grozi³a utrata w³asnego œwiata, raczej upadek w otch³añ siebie.
A jednak wszystko, co zosta³o powiedziane na temat osobnoœci Lupy i rozdŸwiêku
miêdzy nim a reszt¹, bêdziemy musieli zawiesiæ z chwil¹ zastanowienia siê nad Wy-
mazywaniem. Fina³ tego spektaklu by³ mo¿e nie jedynym, lecz najbardziej wyrazi-
stym ukazaniem siê myœlenia Lupy o podœwiadomoœci zbiorowej w œwietle dnia. To
œwiat³o by³o horrorem, widmem, by³o ogniem p³on¹cej stodo³y, ale jednak by³o
wspólne, do podzia³u. Fina³ w egzemplarzu adaptacji, jaki s³u¿y³ aktorom do prób,
wygl¹da tak:

„(Teraz wchodz¹ ci inni – goœcie pogrzebowi – gdzieœ w g³êbi zaczyna graæ muzyka po-
grzebowa – marsz bardzo uroczysty i nobliwy – wchodzi towarzystwo wszystkie dystynkcje
i honory – i te wspó³czesne i te zamierzch³e – niektórzy podchodz¹ do Franza Josefa jakby
z zamiarem z³o¿enia kondolencji – podaj¹ rêce – Franz Josef nie podaje nikomu rêki… To-
warzystwo ustawia siê jak do rozpoczêcia pogrzebu, ale równie¿ jak do uk³onów po skoñ-
czeniu spektaklu, równie¿ umarli s¹ tutaj, równie¿ Maria i Gambetti – ale jakoœ biednie
i z ty³u – chy³kiem… Nagle Franz robi gwa³towny – rozcinaj¹cy powietrze ruch rêk¹
i wszystko znika…)

(po chwili)
G³os z offu
Postanawiam ca³e Wolfsegg i wszystkie przynale¿ne nieruchomoœci z³o¿yæ

w bezwarunkowym darze Departamentowi Kultury Gminy ¯ydowskiej we Wied-
niu…

Podpisa³:
Franz Josef Murau
urodzony w roku 1934, zmar³y w 1983…
Dziêkujê za przyjêcie…”

Jest parê pytañ. Dlaczego „wszyscy”, i nawet umarli? Wszyscy to nic innego jak
akt bezwarunkowego uczestnictwa. To jedno. Po drugie: kto to mówi? Mówi g³o-
sem re¿ysera, poniewa¿ Lupa sam wypowiada tê kwestiê. Czyli sam niejako rytual-
nie bierze na siebie wyartyku³owanie jej wobec „wszystkich”, bezwarunkowo obec-
nych. Dalej: wypowiadana tu jest treœæ dokumentu, jaki podpisa³ z m a r ³ y ju¿
Franz Murau. Podpisa³ go zatem w zaœwiatach albo lepiej – z zaœwiatów. Czyli czyn-
noœæ przestaje byæ zakoñczeniem realnej historii, jaka zdarzy³a siê kiedyœ w Austrii,
zaczyna byæ zakoñczeniem historii maj¹cej znaczenie dla ¿ywych i umar³ych, bez-
warunkowo obecnych. Historii mitycznej.

Kiedy Piotr Gruszczyñski zagadn¹³ go wprost o Jedwabne, Lupa powiedzia³
tak: „Prawdê powiedziawszy, o Jedwabnem zaczêliœmy mówiæ dopiero po zrobieniu
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przedstawienia. I wtedy te¿ dotar³o do nas w pe³ni, do jakiego stopnia Wymazywa-
nie jest aktualne w Polsce. (…) Dlatego tak wa¿ne jest to, co zrobi³ Bernhard wobec
swojego narodu, wobec Austriaków, wobec faszyzmu. (…) Do tej pory cz³owiek,
który pad³ ofiar¹ nag³ego powrotu prymitywizmu w ³onie rozwijaj¹cej siê cywiliza-
cji, nie mo¿e tego zrozumieæ. (…) Nie bez znaczenia jest tu egotycznoœæ rodziny, bo
wszystkie kultywowane wartoœci rodzinne wychowuj¹ ludzi w ciasnej formule inte-
resu, w którym istnienie drugiego cz³owieka jest niezauwa¿alne. Nasze schematy
patriotyczne by³y tego samego rodzaju (…)8”.
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Jak s¹dzê, wielka si³a Wymazywania bra³a siê z tego, ¿e by³o ono analiz¹ rozk³a-
du mitu rodzinnego, który w podœwiadomoœci widza mia³ znaczenie innego mitu.
Intensywnoœæ opowiadanej historii wyzwolona by³a przez makabryczny, depresjo-
genny wypadek, w którym ginêli rodzice bohatera, dziedzice Wolfsegg, ale to tylko
nadzwyczaj skuteczny noœnik. W istocie zajmowaliœmy siê zgrzytliwoœci¹ ¿ycia ro-
dzinnego, próbami uwolnienia siê Franza. A jeszcze bardziej, szczególnie gdy spek-
takl szed³ po myœli re¿ysera, czymœ niepozbawionym œmiesznoœci i zarazem dla bo-
haterów bolesnym. Pod spodem ¿y³a, niemal we ³zach, têsknota do mitu, który
utracono, sprzeniewierzono, zadeptano. Kartki owego Auslöschung pisanego przez
Franza Jozefa i ¿ywy ogieñ, który je poch³ania³, to by³a instancja testuj¹ca ¿ywot-
noœæ mitu – skoro w przestrzeni sfa³szowanej literatura siê nie chce rodziæ. Zaœ
owo ostatnie zdanie spektaklu dotykaj¹ce zbiorowej winy by³o mo¿e – najbardziej
z wszystkiego – akcentem zwracaj¹cym uwagê na ow¹ referencjê do „innego mitu”,
niejako j¹ pieczêtuj¹cym. Dlatego nie by³ to bezpoœredni komentarz do sprawy
Jedwabnego, tylko – za jej poœrednictwem – wywo³anie „wszystkich” do apelu, do
aktu rozwa¿enia win, czyli sprawdzenia ¿ywotnoœci mitu. Wbrew jego obecnoœci
pozornej, gdzie jest tylko pustym decorum, ziewaj¹c¹ pustk¹.

Imperialna scena Dramatycznego pozwoli³a tej historii rozwin¹æ w pe³ni swe
nadrealne rejony. Takie rzeczy rzadko dziej¹ siê w przestrzeni œredniej. Raczej
w bardzo ma³ej albo w bardzo du¿ej, poniewa¿ tylko w tych dwóch wypadkach
przestrzeñ teatru znaczy coœ wiêcej ni¿ siebie sam¹. Chyba co do centymetra Lupa
scenograf wykorzysta³ j¹ w scenie Kindervilla, miejscu zabaw dziecinnych, które
okazywa³o siê schowkiem dla chronionych przez rodzinê nazistów. Przestrzeñ fa-
szystowska i przestrzeñ Pa³acu Kultury – obie sk³onne do fa³szywego monumenta-
lizmu – spotyka³y siê tu jak¿e szczêœliwie! Powstawa³ pewien nastrój, na który rea-
gowaliœmy. Chwilami by³ jedynym ¿ywio³em tutaj czynnym, aktywnym, podczas
gdy ca³a reszta mdla³a, by³a biernoœci¹… Przy wspó³pracy Pa³acu powstawa³y obra-
zy, œwiadectwo jakichœ podziemnych procesów, obcych i zimnych, potwornych
i groteskowych, a zarazem, nie wiadomo dlaczego, bliskich i bolesnych. Instalacja
„ziewaj¹cej pustki”.

Zupe³nie inny – od wizerunku demonicznego – obraz Warszawy dawa³ Czes³aw
Mi³osz, który jej nie lubi³. Jako przybysz z prowincjonalnego Wilna, w³asne mia-
sto tak potrafi³ w wierszach i prozie wynieœæ, by stolicê zakry³o cieniem. Gdzieœ
w wierszu mówi, ¿e jak jesteœ w Warszawie, „to jakbyœ stan¹³ w drzwiach”. Czyli
w mieœcie, gdzie siê jest zawsze w przeci¹gu, w mieœcie bez wyrazu, niedaj¹cym
p³odnego pod³o¿a ani ¿yciu, ani twórczoœci.

W mieœcie bez twarzy wampiryczny mo¿e byæ z kolei w³aœnie brak formy, amor-
ficznoœæ w stanie czystym, jak u Kafki. Scena w Dramatycznym okaza³a siê dobrym
miejscem dla penetrowania pewnych bezdro¿y, re¿yser zrobi³ tu swe, przynajmniej
dwa, „spektakle granicy”. Nale¿¹ one do tego w¹tku jego twórczoœci, które zapo-
cz¹tkowa³o krakowskie przedstawienie Mistrza i Ma³gorzaty wed³ug Bu³hakowa. Po-
œwiêcone zosta³y równie¿ zwiedzaniu granic aktorstwa i teatru, k³amstwa i prawdy
teatralnej. Jakiejœ odmowie budowania formy, szukaniu raczej jej hybrydalnych
przejawów, prowokowaniu formalnego chaosu… Powsta³y spektakle „niedoskona-
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³e”, umyœlnie pêkniête, rozdarte. W podwójnym przedstawieniu (wed³ug Mewy
Czechowa i Sztuki hiszpañskiej Rezy) teatr po wielekroæ sam przygl¹da³ siê sobie. By
przytoczyæ tylko ramê tych dzia³añ: zaczyna³o siê od przyjœcia postaci czechowow-
skich ze strony widowni, potem Jakub by³ maszynist¹ nie tylko Konstantego, ale
i Teatru Dramatycznego, w dodatku uwalnia³ siê ca³kowicie z tych funkcji jako be-
neficjent wyzwalaj¹cej k¹pieli, a koñczy³o siê na maszynistach i pracownikach tea-
tru, których zaanga¿owano do strategicznych dzia³añ w Sztuce hiszpañskiej. Na koñ-
cu nastêpowa³o naturalne i proste, definitywne wy³amanie siê aktorów z okowów
inscenizacji.

Upiór Pa³acu jest ju¿ stary. Mo¿e nie reprezentuje ciemnych mocy z czasów ko-
munizmu, tylko odpowiada raczej dziwnej aurze kultury na prze³omie wieków, na-
wi¹zuj¹cej sojusze z masow¹ architektur¹, z atmosfer¹ kreowania turystyki kultu-
ralnej w postaci upiornych wycieczek po horrorach historii? Bo gdy opowieœæ
o Auslöschung pokazano w Odeonie, okaza³o siê, ¿e tam publicznoœæ na to czeka³a.
I da³a temu nieprawdopodobnie ¿ywy wyraz, jak nie sta³o siê wczeœniej w Pary¿u
w stosunku do ¿adnego innego polskiego spektaklu. Powinno to zwróciæ nasz¹
uwagê na mo¿liwoœæ jeszcze innego ujêcia przygody Lupy z Pa³acem. ¯e ów Lewia-
tan – czy tylko poczciwy potwór retro – nie oznacza wcale nihilizmu komunistycz-
nego, tylko coœ innego, co sta³o siê wszêdzie. I ¿e socrealizm jest tu tylko noœnikiem
czegoœ, co dotyczy³o ca³ej Europy, a by³o stoczeniem siê kultury w przestrzeñ jakie-
goœ uzale¿nienia, monumentalizmu maj¹cego na celu, by tak rzec, kolonizacjê mas.
Czyli ¿e Warszawa jako miejsce za³amania siê dialogu sta³a siê nagle miejscem nie
partykularnym, tylko wcale uniwersalnym.

Sednem tej zbie¿noœci mo¿e jest taka sytuacja, kiedy potê¿na si³a ra¿enia mitu,
nie znajduj¹c sobie pola dzia³ania na zewn¹trz, przenika zamiast tego do wnêtrza
jednostki. I wytwarza horror. Otrzymujemy cz³owieka, w którego psychikê wt³o-
czono cofaj¹cy siê z ¿ycia wspólnego mit. Zosta³ wciœniêty mu z powrotem w gard-
³o. To straszne doœwiadczenie.
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W artystycznym dorobku Piotra Cieplaka mo¿na siê doliczyæ ponad trzydziestu
spektakli teatralnych przygotowanych w ci¹gu osiemnastu lat, a przecie¿ nie spo-
sób uwolniæ siê od wra¿enia, ¿e re¿yseruje on niezbyt czêsto i jakoœ trudno dopa-
trzyæ siê w jego poczynaniach jakiejkolwiek systematycznoœci. Jakby nie traktowa³
swego zawodu jak profesjonalista, który ma przed sob¹ wytyczon¹ drogê artystycz-
n¹, i po zakoñczeniu prób do jednego spektaklu zabiera siê za opracowywanie na-
stêpnego. Jakby robi³ te przedstawienia bez planu, pod wp³ywem nag³ego impulsu
albo nieodpartej potrzeby powiedzenia w³aœnie tego w tej konkretnej chwili. W ten
sposób udaje mu siê dotykaæ samej istoty teatru, sztuki, która zawsze istnieje tu i te-
raz, powstaje z materii swojego czasu i trwa tylko chwilê. Wêdrówki wyobraŸni
i wra¿liwoœci nie daj¹ siê uporz¹dkowaæ w logiczny ci¹g. Cieplak, wierny w³asnym
poszukiwaniom i gustom, ma doœæ komfortow¹ sytuacjê – wydaje siê, ¿e nigdy nie
pracuje na zamówienie, sam wybiera materia³, czas i miejsce dla swoich dzia³añ tea-
tralnych, albo przyjmuje tylko te propozycje, z którymi mo¿e siê uto¿samiæ.

Po ukoñczeniu Wydzia³u Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST i Wydzia³u
Re¿yserii w Krakowie Cieplak debiutowa³ w grudniu 1989 r. w Teatrze im. Wilama
Horzycy w Toruniu dwiema jednoaktówkami Aleksandra Fredry: Pierwsza lepsza
i Jestem zabójc¹. We wrzeœniu nastêpnego roku w tym samym teatrze wystawi³
¯o³nierza królowej Madagaskaru Tuwima/Dobrzañskiego i na XVII Opolskich Kon-
frontacjach Teatralnych „Klasyka Polska” w 1991 r. otrzyma³ nagrodê dla m³odego
re¿ysera. W czerwcu 1991 r., nadal w Toruniu, pokaza³ trzy jednoaktówki Czecho-
wa. Gdyby zatrzymaæ siê na problemie doboru repertuaru, mo¿na by uznaæ, ¿e re-
¿yser zaczyna³ bardzo nieœmia³o i nienowoczeœnie, od komedii i farsy, podejmu-
j¹cych niezbyt wa¿k¹ i nie bardzo aktualn¹ problematykê. Siêgn¹³ jednak po teksty
dzisiaj bardzo trudne w realizacji, takie, w których najwa¿niejsza jest precyzja kon-
strukcji dramatycznej, rytm zdarzeñ, poczucie humoru i ¿yczliwoœæ dla bohaterów



28 Maria Prussak, „Teatr jest od tropienia rzeczy niewidzialnych”. Piotr Cieplak

przedstawienia. Sam twierdzi, ¿e przy pracy nad tymi spektaklami bawi³ siê œwiet-
nie i beztrosko. I ¿e ta beztroska ju¿ siê skoñczy³a, trzeba by³o uznaæ, ¿e œwiat
jest du¿o bardziej powik³any. W nastêpnych przedstawieniach Piotra Cieplaka
zawsze bêdzie jakieœ drugie dno, inny punkt widzenia. Po Toruniu, po doœæ d³ugiej,
bo blisko dwuletniej przerwie, w jego zainteresowaniach nast¹pi³, jak mog³oby siê
wydawaæ, radykalny zwrot. 10 kwietnia 1993 r. Cieplak wyre¿yserowa³ Historyjê
o chwalebnym zmartwychwstaniu Pañskim w Teatrze Wspó³czesnym we Wroc³awiu,
zapraszaj¹c do wspó³pracy zespó³ graj¹cy awangardowo-transow¹ muzykê z elemen-
tami freejazzu – Orkiestrê Kormorany.

Ta ewangeliczna i staropolska Historyja... zosta³a przeniesiona w dzisiejszy œwiat,
zdegradowanego pejza¿u, niepotrzebnych przedmiotów, spychanych na margines
ludzi. I to w takim œwiecie w przedstawieniu wroc³awskiego teatru rozegra³a siê
prawdziwa historia zmartwychwstania Jezusa, jego desperackiej walki z szatana-
mi próbuj¹cymi zniewoliæ gromadkê sp³oszonych bohaterów spektaklu, dramat
ich odzyskiwanej wolnoœci i póŸniej – wcale niejednoznacznej reakcji na nowinê
o zmartwychwstaniu, docieraj¹c¹ do ró¿nych miejsc i ludzi. Emocje i zmagania po-
szczególnych postaci, wyra¿one archaicznym jêzykiem Miko³aja z Wilkowiecka,
by³y wyraziste i przejmuj¹ce – jak lament Matki Boskiej, jak udrêka bohatera inter-
medium D¹b. Ju¿ wtedy re¿yser zupe³nie przeorganizowa³ przestrzeñ sceny, sadza-
j¹c widzów poœrodku wydarzeñ. Ju¿ w tym przedstawieniu uda³o mu siê pokazaæ, ¿e
poezja teatru mo¿e tkwiæ w najbardziej prozaicznych przedmiotach – nagle rozpo-
œcieraj¹cy siê niebieski spadochron zwiastowa³ zmartwychwstanie, doœæ szeroka,
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d³uga czarna rura stawa³a siê i murem, i bram¹ piek³a, ale te¿ drog¹, któr¹ trze-
ba by³o przebyæ, ¿eby wydostaæ siê na wolnoœæ. Drog¹ trudn¹, pokonywan¹ ze stra-
chem i nieufnoœci¹, wymagaj¹c¹ odrzucenia wszystkich przedmiotów, do których
przywi¹zali siê bohaterowie przedstawienia. Spektakl zosta³ nagrodzony na
XIX Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska”. 15 grudnia 1994 r.,
re¿yser przeniós³ to przedstawienie w zmienionej obsadzie do Teatru Dramatyczne-
go w Warszawie, tylko Jezusa gra³ ten sam aktor, Piotr Kondrat. PóŸniej z wroc³aw-
skimi aktorami zrealizowa³ je dla Teatru Telewizji (emisja 10 kwietnia 1995).

Kolejn¹ inscenizacj¹ Cieplaka w Teatrze Dramatycznym by³y Wyprawy krzy¿owe
Mirona Bia³oszewskiego, którego wystawia³ ju¿ wczeœniej, bêd¹c jeszcze studentem
krakowskiej szko³y teatralnej. Ten spektakl tak¿e trafi³ do telewizji. W Dramatycz-
nym przygotowa³ jeszcze jedno, szybko zapomniane przedstawienie – Ptaszka zielo-
nopiórego Carla Gozziego. W styczniu 1997 r. Cieplak zosta³ kierownikiem arty-
stycznym warszawskiego Teatru Rozmaitoœci, sprawowa³ tê funkcjê przez pó³tora
roku. Wystawi³ w tym teatrze dwa dramaty: Historiê o mi³osiernej, czyli Testament psa
brazylijskiego pisarza Ariana Suassuny, urodzonego w 1927 r., komediowy morali-
tet o manipulowaniu religi¹, i Skórê wê¿a, dzie³o o wojnie w Boœni dwadzieœcia
lat m³odszego Chorwata, Slobodana Šnajdera. Siêgn¹³ po tematy pal¹co aktualne,
k³ad³ nacisk na wagê pytañ, jakie pojawiaj¹ siê w tych tekstach, nie chcia³ epatowaæ
estetyczn¹ wyrazistoœci¹. Zaproponowa³ dla Teatru Rozmaitoœci rytm i tonacjê,
nie zdo³a³ jednak rozwin¹æ w pe³ni w³asnej koncepcji. Po odejœciu z tego teatru
Cieplak wspó³pracuje z Teatrem Studio im. Witkiewicza w Warszawie, Teatrem
Wspó³czesnym we Wroc³awiu, Teatrem Narodowym, Teatrem Polskim w Poznaniu.
Do 2007 r. na sta³e zwi¹zany by³ z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Re¿ysero-
wa³ te¿ w Teatrze Dada von Bzdülöw pokazane w Sztokholmie przedstawienie The
Rape of Europe (1998), bêd¹ce fragmentem wielkiego teatralnego projektu „Eura-
lie”, zrealizowanego w opuszczonym gmachu archiwum sztokholmskiego. W S³o-
wenii pokaza³ pierwsz¹ wersjê Ksiêgi Hioba. Wspó³pracuje z teatrami lalkowymi
i z obydwoma Akademiami Teatralnymi w Krakowie i w Warszawie. Poza tym
uczestniczy w ró¿nych spotkaniach, prowadzi warsztaty, bierze udzia³ w pracach ju-
ry rozmaitych konkursów. Niew¹tpliwie czas ma wype³niony po brzegi.

Piotr Cieplak gospodaruje swoim talentem rozrzutnie. Niewiele jego spektakli
mia³o szansê trafiæ do sta³ego repertuaru, osi¹gn¹æ znacz¹c¹ liczbê powtórzeñ – mo-
¿e Szekspir, czyli Weso³e kumoszki z Windsoru i Król Lear w Powszechnym, albo Nar-
ty Ojca Œwiêtego Jerzego Pilcha w Narodowym. Czasem ma pecha – Kubuœ P. zszed³
z afisza w Teatrze Studio, poniewa¿ Disney wykupi³ prawa do tekstu opowieœci
o Kubusiu Puchatku. Na ogó³ przedstawienia Cieplaka trafiaj¹ do niezbyt wielkie-
go grona odbiorców, nawet klasyczna farsa, jak¹ jest S³omkowy kapelusz, nagrodzona
licznymi nagrodami, pokazywana w wielu miastach. Bywa i tak, ¿e z za³o¿enia robi
on dzie³a trudne, niszowe, przeznaczone dla niewielu widzów i powtarzane ledwie
kilkanaœcie razy. Nie chodzi mu o g³oœny albo frekwencyjny sukces. Wa¿niejszy jest
dla niego proces przygotowywania spektaklu ni¿ jego d³uga eksploatacja, najwa¿-
niejsza – sprawa, o której chce opowiedzieæ, wydarzenie, którego nie mo¿na prze-
d³u¿aæ ponad miarê. Cieplak siêga po teksty tak bardzo, mo¿na by s¹dziæ, nietea-
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tralne jak biblijna Ksiêga Hioba, twórczoœæ poetycka psychicznie chorych (Muzyka
ze s³owami, przedstawienie zrealizowane z Mari¹ i Janem Peszkami i zespo³em
Voo Voo, z muzyk¹ Wojciecha Waglewskiego) albo wystawia spektakle ca³kiem bez
s³ów, jak kilka wersji Hotelu „Pod Anio³em”, przygotowanych z Joann¹ Kacperek
i Grzegorzem Artmanem.

Wydaje siê, jakby ten teatr oscylowa³ miêdzy zabaw¹ a jednorazowym wydarze-
niem, a mo¿e jedno nie przeczy drugiemu. W dorobku Cieplaka s¹ te¿ widowiska
plenerowe, pozateatralne – jak Historia o raju utraconym, czyli... bêdzie lepiej, zapre-
zentowana wspólnie z Teatrem Montownia w warszawskiej Królikarni, Wystarczy
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us³yszeæ, spektakl przygotowany z dzieæmi niedowidz¹cymi, pokazany na Zamku
Królewskim w Warszawie, Historia o narodzeniu Pana Jezusa na Dworcu Central-
nym, zrealizowana we wspó³pracy z Teatrem Montownia. Nawet ostatnie, jak dot¹d,
przedstawienie Cieplaka Alboœmy to jacy tacy... wed³ug Wesela Stanis³awa Wyspiañ-
skiego w Teatrze Powszechnym (premiera 26 maja 2007) – te¿ jest w pewnym sensie
plenerowe, bo jego pierwsza czêœæ rozgrywa siê na zadaszonym na tê okazjê podwó-
rzu Teatru Powszechnego. Z góry zaplanowano ograniczon¹ liczbê powtórzeñ, ¿eby
zachowaæ jego happeningowy charakter, ¿eby istnia³o tylko w czasie, o którym chce
mówiæ bezpoœrednio, nie boj¹c siê ulotnej i dra¿ni¹cej aktualnoœci. Wszystkie te in-
scenizacje powstaj¹ po wielu ¿mudnych próbach, ich wykonawcy godz¹ siê na tê
jednorazowoœæ, œwiadomi, ¿e teatr jest sztuk¹ nietrwa³¹.

Cieplak du¿o i chêtnie opowiada o swoim rozumieniu teatru, o sposobie upra-
wiania sztuki. Udzielaj¹c wywiadów, pilotuje niemal ka¿d¹ premier¹. Sam siebie
komentuje bardzo precyzyjnie. Na stronach internetowych da siê pewnie znaleŸæ
wiêcej jego wywiadów, ni¿ zrealizowa³ przedstawieñ, z pewnoœci¹ jest jeszcze wiele
takich, które nie trafi³y do internetu. Czasem mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e re¿yser
przygotowuje sobie liniê obrony, jakby czu³ siê w obowi¹zku objaœniania swojej od-
miennoœci – czy, jak u Bia³oszewskiego, osobnoœci. Jakby musia³ siê t³umaczyæ ze
swojej postawy. Tak mówi³ o tym w wywiadzie dla „Polityki” z sierpnia 2007 r.
(nr 35): „Jeœli zapraszam kogoœ do domu (a tak traktujê spektakl), to nie zafundujê
mu dwugodzinnej opowieœci o tym, jak bardzo nie chce mi siê ¿yæ i jak wszystko
jest bez sensu, bo nastêpnym razem ten cz³owiek bêdzie omija³ mój dom z daleka.
Ka¿dy spektakl jest prób¹ przedostania siê na drug¹ stronê – stronê ³adu”. Osob-
noœæ to zreszt¹ dosyæ przewrotna, poniewa¿ re¿yser nie boi siê s³owa mieszczanin,
któremu po latach deprecjonowania nadaje pozytywny wydŸwiêk. To w³aœnie mie-
szczan, myœl¹cych mieszkañców miasta, zaprasza na swoje przedstawienia.

Czego wiêc konkretnie broni Piotr Cieplak? Na pewno prawa do uprawiania tea-
tru, który nie szuka spektakularnych efektów, dostrzega prawdê w pó³cieniach, nie-
dopowiedzeniach, w wielop³aszczyznowoœci zdarzeñ i emocji postaci scenicznych.
Teatru, któremu potrzebna jest umiejêtnoœæ œmiania siê z siebie i dostrzegania od-
wrotnej strony dzia³añ i wypadków, równowa¿enia grozy jasn¹ barw¹. Chodzi mu
o teatr, który nie nazywa wprost i nie feruje wyroków. Cieplak nie chce stawiaæ sie-
bie ponad bohaterami spektaklu, mówi o re¿yserowaniu z wnêtrza przedstawianego
œwiata. W rozmowie z czytelnikami portalu „Gazety Wyborczej” w lutym 2007 r.
wyjaœnia³: „bardzo pilnujê tego, aby nie stawiaæ siebie w roli sêdziego, nie stawiaæ
siebie wy¿ej ni¿ ci, którzy tam graj¹. Próbujê raczej wejœæ w ten œwiat i jeœli nie
znajdujê tam jakiejœ czêœci siebie, to znaczy, ¿e coœ k³amiê, ¿e coœ zmyœlam”. W jego
wizji teatru twórcy – re¿yser i aktorzy – w wykreowanym œwiecie szukaj¹ miejsca
dla siebie, dla tego, co maj¹ do powiedzenia. Nie musz¹ zaw³adn¹æ wyobraŸni¹ wi-
dzów. Chc¹ im zostawiæ prawo dokonywania w³asnych wyborów – gotowoœci podjê-
cia gry lub zachowania dystansu – a sobie prawo do niejednoznacznoœci, niezbyt ra-
dykalnej wyrazistoœci, do dojrzewania przedstawienia ju¿ w czasie jego scenicznej
eksploatacji albo i do pomy³ki. Te przedstawienia nigdy nie maj¹ formy manifestu,
efektownej deklaracji.
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Teatr powstaje na miarê w³asnego rozpoznawania œwiata, o takim œwiecie mówi.
Pyta, co dzisiaj dla nas mo¿e znaczyæ historia opisana kiedyœ, ale te¿ czym jest dzi-
siaj wydarzenie z Ewangelii. Nie zawaha siê wiêc i odnajdzie wspó³czesnych Maryjê
i Józefa spodziewaj¹cych siê narodzin ma³ego Jezusa w miejscu dzisiejszych wêd-
rowców szukaj¹cych dachu nad g³ow¹ – na warszawskim Dworcu Centralnym, po-
œród wzmo¿onego œwi¹tecznego ruchu, poœród szaleñstwa reklam i medialnej ko-
kieterii. Cieplak próbuje przenieœæ na scenê potoczne doœwiadczenie osób, wœród
których ¿yje, co nie znaczy, ¿e zajmuje go tylko mia³koœæ powszednioœci. Raczej
myœli o tych, z którymi podejmuje rozmowê. Dlatego mo¿e siê wydawaæ, ¿e obni¿a
stylistyczn¹ tonacjê dramatów, które realizuje – przenosi Weso³e kumoszki Szekspira
we wspó³czesne œrodowisko ma³ego miasteczka, a Króla Leara pozbawia historycz-
nego kostiumu i zwi¹zanego z nim dostojeñstwa. Tak samo postêpuje z Fredr¹. Po-
stacie biblijne odnajduje w realiach bliskich widzom swojego teatru. Historyczny
kostium mo¿e utrudniaæ zrozumienie tego, co dzieje siê z konkretnym cz³owie-
kiem. Konkretnym, czyli takim, w którym i aktor, i widz mog¹ odnaleŸæ siebie. Nie
kreuj¹c niezwyk³ego, oddalonego œwiata, teatr mo¿e wydobyæ, ods³oniæ niezwy-
k³oœæ tej codziennej potocznoœci. Mo¿e pokazaæ dramatyzm pytañ i wieloœæ emocji,
które tkwi¹ w ka¿dym cz³owieku. Najbardziej nawet przyziemnym bohaterom mo-
¿e choæ na chwilê daæ szansê dotarcia do najbardziej niespodziewanych marzeñ
i chwil uniesienia. W takim postêpowaniu re¿ysera nie ma ¿adnej maniery ani dzi-
wactwa. Przeciwnie, teatr od zawsze chcia³ niezwyk³e historie zobaczyæ w œwiecie,
w jakim istnia³. Cieplak idzie mo¿e jeszcze krok dalej – zamiast kreowaæ nie-
zwyk³ych bohaterów, woli dostrzegaæ pok³ady niezwyk³oœci w najzwyczajniejszych
ludziach.

Trudno posk³adaæ artystyczn¹ biografiê Piotra Cieplaka w spójn¹ ca³oœæ. Nie
tworzy jej linia repertuarowa. Nie tworzy³aby na pewno, gdyby pytaæ o jej jednoli-
toœæ od strony doboru literatury. Co mo¿e ³¹czyæ staropolskie misterium i Fredrê,
Szekspira, Wyspiañskiego z wierszami pisanymi przez najwiêkszych wspó³czesnych
poetów i przez osoby dotkniête chorob¹ psychiczn¹, z najnowszymi dramatami
podejmuj¹cymi zagadnienia z pierwszych stron gazet, z klasycznymi farsami
i opowiastkami dla dzieci, z Kubusiem Puchatkiem oraz Misiem i Tygryskiem
z ksi¹¿eczek Janoscha? A to wszystko jeszcze z historiami biblijnymi zapisanymi
w rytmicznych wersetach Pisma Œwiêtego. Na dodatek coraz czêœciej zdarza siê, ¿e
wszystkie te teksty s¹ przemieszane w jednym przedstawieniu, wzajemnie siê ko-
mentuj¹, dopowiadaj¹, ale przecie¿ spójnoœæ kolejnych spektakli jest nie do zakwe-
stionowania. Zestawiaj¹c niekoherentne na pozór teksty, zderzaj¹c je ze sob¹, re¿y-
ser potêguje metaforê teatru jako zwierciad³a – ju¿ nie tylko widownia widzi siebie
w lustrze sceny, ale i ró¿ne obrazy œwiata przegl¹daj¹ siê w sobie nawzajem. Jak La-
biche i Eliot, Wyspiañski i Œwietlicki.

Nie jest ³atwo okreœliæ, na czym polega jednorodnoœæ stylistyczna teatru Ciepla-
ka. Mo¿na zapewne mówiæ o jakimœ rodzaju cudzys³owu, który odbiera pokazywa-
nym scenom jednoznacznoœæ. Jest to jak rama, w jak¹ ujmuje œwiat przedstawiony,
dodatkowa krawêdŸ, podkreœlaj¹ca, jak u Nowosielskiego, do którego re¿yser czêsto
siê odwo³uje, wielowymiarowoœæ obrazu, odpowiadaj¹c¹ wielowymiarowoœci œwia-
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ta. Cieplak czasem buduje nawet kilka ró¿nych przestrzeni, ujêtych jedn¹ uogólnia-
j¹c¹ ram¹ – jak w przedstawieniach Taka ballada w Teatrze Studio i Villa dei Misteri
w krakowskiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej, gdzie pojawi³y siê „wielkie
przestrzenio-bloki”, „rozkrojone mysie jamy”, wyrastaj¹ce niemal wprost z wyo-
braŸni Bia³oszewskiego. Czasem przestrzenie sceniczne dope³niaj¹ siê, wystaj¹ jed-
na spoza drugiej – jak w Kubusiu P., S³omkowym kapeluszu, Alboœmy to jacy, tacy.
W tym ostatnim spektaklu konstrukcja ramowa jest szczególnie przewrotna – po
rozegranej na teatralnym podwórzu pierwszej czêœci trzeci akt Wesela zrealizowa-
ny na scenie wydaje siê opatrzony dodatkowym cudzys³owem, jeszcze uwydatnio-
nym przekrojem weselnej chaty mniejszej ni¿ okno sceny.

Szukaj¹c wspólnego stylistycznego mianownika dla spektakli Cieplaka, trzeba
przede wszystkim mówiæ o granej na ¿ywo muzyce, która czêsto przejmuje w tym
teatrze porz¹dkuj¹c¹ rolê fabu³y, rytmizuje, podkreœla, puentuje, kiedy trzeba –
wprowadza kontrast i dysonans, zmienia kierunek akcji. Czasem buduje kulmina-
cyjny moment spektaklu – jak w przypadku Ksiêgi Koheleta wyœpiewanej w rytmie
rapu przez Eryka Lubosa do ustawionego na scenie mikrofonu we wroc³awskiej Hi-
storii Jakuba. To dziêki muzyce Kormoranów i interpretacji aktora mo¿na by³o bez
dysonansu w³o¿yæ w tekst Wyspiañskiego ca³¹ biblijn¹ ksiêgê i dziêki niej wzmoc-
niæ narastanie napiêcia dramatycznego. Zazwyczaj u Cieplaka gra Orkiestra Kor-
morany, w Alboœmy to jacy, tacy... na scenie pojawi³y siê Czerwie, te¿ z udzia³em Mi-
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cha³a Litwiñca, w S³omkowym kapeluszu wykorzystano nagrania grupy krakowskich
akordeonistów Motion Trio. Muzyka nadaje tym spektaklom energiê, ale nie cho-
dzi tylko o muzykê. Wewnêtrzne napiêcie p³ynie te¿ z dynamiki i absolutnej, har-
monijnej precyzji scen zbiorowych – nie ma tu ról ma³ych i niewa¿nych, bo jeden
nieuwa¿ny gest mo¿e naruszyæ tonacjê ca³oœci. Nad ruchem scenicznym re¿yser
pracuje na ogó³ razem z Leszkiem Bzdylem. Coraz czêœciej w przedstawieniach Cie-
plaka rozkrêcona akcja zatrzymuje siê i pojawiaj¹ siê teksty z innego porz¹dku, mó-
wione do mikrofonu, statycznie, ¿eby zabrzmia³y inaczej – jakby propozycja namy-
s³u dla rozpêdzonego œwiata. Kohelet, Eliot, Mi³osz, Œwietlicki.

Wyró¿nia ten teatr sposób pracy z aktorami, dr¹¿enie pytania, co jest prawd¹ te-
go w³aœnie zdarzenia, o którym chcemy opowiedzieæ, i jakie jest nasze miejsce
w przedstawianym œwiecie. Ta zasada sprawdza siê niezale¿nie od tego, czy Cieplak
pracuje z najwiêkszymi mistrzami zawodu, czy z niedowidz¹cymi dzieæmi. Spraw-
dza siê, kiedy aktorzy intensywnie poszukuj¹ wyrazu dla tych pytañ. Postêpuj¹c
wedle tej zasady, mo¿na próbowaæ patrzeæ na postaæ dramatu inaczej, ni¿ zaprojek-
towa³ j¹ autor, to zwykle znaczy pytaæ, co jest tajemnic¹ tego konkretnego cz³owie-
ka, niezale¿n¹ od kostiumu teatralnej konwencji. Najbardziej radykalnie, byæ mo-
¿e, próbowa³ tego re¿yser w Szczêœliwych dniach Becketta, zrealizowanych w Teatrze
Polonia z Krystyn¹ Jand¹ i Jerzym Trel¹ (premiera 12 stycznia 2007). Nie ingeruj¹c
w dialog, czyli w rysunek postaci, Cieplak inaczej zaprojektowa³ metaforykê obrazu
scenicznego, pozwoli³ bohaterom utworu wspieraæ siê nawzajem, wydoby³ ich g³ê-
bok¹ wiêŸ emocjonaln¹. W ten sposób pokaza³ te¿, ¿e ludzie Becketta nie musz¹ ist-
nieæ w abstrakcyjnym czasie i przestrzeni, nie s¹ zamkniêci w raz na zawsze zdefi-
niowanym horyzoncie metafizycznym. Udowodni³, ¿e rozumienie œwiata w tych
utworach œciœle wynika z tego, jak ich bohaterowie pojmuj¹ swój los, i nie do koñca
musi ich determinowaæ egzystencjalny pesymizm autora.

Szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, kim jest cz³owiek postawiony w jakiejœ kon-
kretnej sytuacji scenicznej i jak na ni¹ zareaguje, re¿yser i aktorzy unikaj¹ prostych
realistycznych zachowañ, które mia³yby wyra¿aæ psychologiczn¹ prawdê postaci.
W spektaklu nak³ada siê na siebie wiele prawd, aktorstwo z natury rzeczy odwo³uje
siê do sztucznoœci. Prawda postaci le¿y poza logicznym prawdopodobieñstwem,
w nieoczekiwanym zderzeniu s³ów z sytuacj¹, w ods³oniêciu skrywanych sensów
i nadziei. Postaci w teatrze Cieplaka s¹ zwykle bardzo dok³adnie skomponowane,
dziêki temu staj¹ siê ogromnie wyraziste, w pamiêci zostaje charakterystyczny gest,
sylwetka, tonacja g³osu, jakiœ moment nag³ego zatrzymania, zadziwienia tym, co siê
dzieje. Wymaga to od aktora ogromnej œwiadomoœci w³asnego warsztatu, sprawne-
go panowania nad cia³em, umiejêtnoœci uchwycenia wewnêtrznego rytmu postaci
i uzgodnienia go z rytmem ca³ego spektaklu. To ¿ywio³ gry pomaga dotrzeæ do nie-
oczywistej prawdy o mechanizmach kieruj¹cych ludzkimi zachowaniami, ca³ym
ludzkim ¿yciem. Przedstawienia Cieplaka s¹ konstruowane z matematyczn¹ precy-
zj¹, która jest zarazem wyzwaniem i szans¹ dla aktorów, chroni ich przed zeœlizg-
niêciem siê w bana³, w mora³, w jednoznacznoœæ. Dzia³ania aktorskie s¹, jak pisa³
Jacek Kopciñski, recenzuj¹c S³omkowy kapelusz, „muzyczno-baletow¹ partytur¹”.
Dalej tak charakteryzowa³ jej wykonanie: „W przedstawieniu Cieplaka nie œpiewa
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siê ani nie tañczy, natomiast ka¿de s³owo traktuje siê jak dŸwiêk, który ma swoj¹
wysokoœæ, swoje tempo, œciœle okreœlony czas wypowiedzenia, a na dodatek poci¹ga
za sob¹ równie precyzyjne dzia³ania aktorów”1. W innych przedstawieniach poja-
wia siê jeszcze i œpiew, i taniec.

Struktura spektaklu czasem zawdziêcza swoj¹ harmoniê doskonale skonstruo-
wanym tekstom dramatycznym – komedii Fredrowskiej, klasycznej farsie, „dobrze
zrobionemu” wspó³czesnemu dramatowi, jakim niew¹tpliwie by³ Egzemplarz Caryl
Churchill (premiera 7 czerwca 2003). Coraz czêœciej jednak przedstawienie jest ko-
la¿em bardzo drobiazgowo komponowanych scen – tak jak siê to dzia³o w Kubusiu
P., Takiej balladzie, Villa dei Misteri. Elementy kola¿u dodaje Cieplak nawet do S³om-
kowego kapelusza, rozbija te¿ koronkow¹ konstrukcjê dramatów Wyspiañskiego.
Demontuje nawet Wesele, które mo¿e pod wzglêdem precyzji budowy dramatur-
gicznej dorównywaæ najlepszej farsie, a pod jego rêk¹ rozsypuje siê w niezborny na
pozór happening. Nie w strukturze tekstów trzeba wiêc szukaæ precyzji konstrukcji
spektaklu. Ten teatr zazwyczaj nie respektuje kompozycji formalnej dramatu. Dy-
namika aktualnego pomys³u na to, jak czytaæ utwór, zazwyczaj rozsadza tê kompo-
zycjê. Formu³a przedstawienia, za ka¿dym razem ró¿na, decyduje o naczelnej za-
sadzie konstrukcyjnej. Zwykle jest ona bardzo wyrazista – jak we wroc³awskiej
Ksiêdze Hioba (premiera 19 marca 2004), rozpisanej na g³osy kolejnych postaci.
W tym przedstawieniu re¿yser usadzi³ aktorów jak muzyków w orkiestrze, za pulpi-
tami z partytur¹, fa³szywe brzmienie kolejnych argumentów zaczynali wzmacniaæ
ruchem, dzia³aniem, w koñcu narastaj¹ca intensywnoœæ g³osu ujawnia³a fa³sz ich
wywodów, demaskowa³a postaæ. Czasem, jak w przypadku Wesela, dochodzi do pa-
radoksu – re¿yser dopisuje dalszy ci¹g dramatu, broni bohaterów przed autorem po
to, ¿eby nas, sobie wspó³czesnych, broniæ przed beznadziej¹ pesymizmu.

Pytanie, co jest prawd¹ jakiegoœ opisanego w tekœcie dramatycznym zdarzenia,
ma te¿ odwrotn¹ stronê. Piotr Cieplak ws³uchuje siê w œwiat i w rytm w³asnych re-
akcji, przemyœleñ i emocji. Potrzeba zrealizowania przedstawienia pojawia siê wte-
dy, kiedy coœ w otaczaj¹cej rzeczywistoœci g³êboko go dotyka, domaga siê wyra¿e-
nia, skomentowania. Te sprawy tropi Cieplak w ró¿nych tekstach, st¹d pewnie taka
rozpiêtoœæ tematów, tradycji i rodzajów pisarstwa. Od Ksiêgi Rodzaju do Egzempla-
rza, wspó³czesnego dramatu o klonowaniu cz³owieka, a tak naprawdê o ojcostwie,
i do Nart Ojca Œwiêtego Jerzego Pilcha i pytania o sens kultu Jana Paw³a II i jego
wp³yw na zachowania i postawy rodaków. £¹czy te wszystkie spektakle przede
wszystkim to, ¿e ka¿da z tych spraw ma dla ich twórcy w tym konkretnym momen-
cie istotne znaczenie. Cieplak z równ¹ zach³annoœci¹ obserwuje œwiat i czyta ksi¹¿-
ki, chêtnie przekaza³by swoj¹ pasjê widzom. Tylko czêœæ jego lektur, rzecz jasna,
trafia do teatru. Czasem jednak z uporem d¹¿y do realizacji ulubionego dzie³a. Tak
by³o z powieœci¹ Chestertona Cz³owiek, który by³ czwartkiem, z któr¹ d³ugo siê nosi³,
a¿ w koñcu nagra³ j¹ dla Teatru Telewizji (premiera 8 grudnia 1997). Przede wszyst-
kim jednak ma w kieszeniach tomiki poezji – Bia³oszewskiego, Mi³osza, Eliota,
ostatnio Œwietlickiego. Albo ksiêgi Pisma Œwiêtego, pewnie te¿ ma³e porêczne
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ksi¹¿eczki w t³umaczeniu Mi³osza. Chêtnie o tym opowiada. Myœlê, ¿e najchêtniej
czyta³by napotkanym osobom fragmenty, które najtrafniej oddaj¹ rytm tego, co
akurat jest najwa¿niejsze. Nie tylko jemu przecie¿ to siê zdarza. Bywa, ¿e te same
strofy wierszy ca³ymi miesi¹cami towarzysz¹ cz³owiekowi jak refren, jak mantra,
jak modlitwa.

Chyba w koñcu dlatego Piotr Cieplak, choæ niezbyt czêsto, jednak robi swoje
przedstawienia. ¯eby coœ ze swoich poetyckich urzeczeñ przekazaæ tym, którzy
przyjd¹ do teatru. To oczywiste, ¿e w³¹cza je w spektakl, skoro s¹ w stanie najlepiej
nazwaæ istotê tego, o co mu chodzi. W³¹cza je, ale nie bezpoœrednio, nie od razu.
Nosz¹c w kieszeni Bia³oszewskiego, swoj¹ profesjonaln¹, ju¿ nie szkoln¹ twórczoœæ
zacz¹³ od Fredry i ¯o³nierza królowej Madagaskaru. Z perspektywy czasu mo¿na
by podejrzewaæ, ¿e w tej pracy towarzyszy³o mu, podobne jak u Bia³oszewskiego,
zdziwienie plastycznoœci¹ drobnych szczegó³ów, drobiazgowoœæ obserwacji i pewna
pob³a¿liwoœæ dla postaci wydobywaj¹cych siê z zamazanego t³a. Dopiero kszta³t
sceniczny Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu... przypomina w patrzeniu na
zdarzenia i w myœleniu o œwiecie Bia³oszewskiego z Majowego przejœcia z tomu Roz-
kurz. Z takich na przyk³ad zdañ: „Bóg wmieœci³ siê w aparat cz³owieczy, niepewny,
nietrwa³y, strachliwo-bohaterski. To by³ trud”. Nosz¹c w kieszeni Eliota, Cieplak
zrealizowa³ S³omkowy kapelusz, nie boj¹c siê stylistycznej przepaœci pomiêdzy tymi
tekstami, przeciwnie, dziêki temu uda³o siê pokazaæ, ¿e spod fabu³y farsy wygl¹da
istotna prawda o mechanizmach nakrêcaj¹cych ludzki los, które mog¹ staæ siê
przedmiotem zastanowienia.

Podobnie jak teksty poetyckie i jak Ksiêga Koheleta, w spektaklach Cieplaka
powtarzaj¹ siê znaki teatralne. Wielofunkcyjny stó³, który by³ i grobem, i miejscem
schronienia, i po prostu znakiem bezpiecznego domu. Jak b³êkit nieba zwiastuj¹cy
zmartwychwstanie w Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu... i narodziny Boga
w Historii o narodzeniu Pana Jezusa. W koñcu b³êkit parasoli w S³omkowym kapelu-
szu, przenosz¹cych w inny wymiar bohaterów opowieœci pêdz¹cych po scenie w ab-
surdalnej gonitwie. Istotn¹ cech¹ tego teatru s¹ chwile wzruszenia wolne od ckliwo-
œci – jak marzenia niedowidz¹cych dzieci w Wystarczy us³yszeæ, nieporadny krok
Kubusia Puchatka, monolog ¿ony w Nartach Ojca Œwiêtego, melodia saksofonu
zwiastuj¹ca Bo¿e Narodzenie, ¿ona dŸwigaj¹ca Jakuba po walce z anio³em – wymie-
niam te mniej widoczne, choæ oczywiœcie listê takich chwil mo¿na by przed³u¿aæ,
opisuj¹c sceny z kolejnych przedstawieñ. To one daj¹ cz³owiekowi poczucie sensu.
Sam re¿yser tak o tym mówi³ w cytowanym wywiadzie dla „Polityki”: „Na szczê-
œcie w ¿yciu ka¿dego z nas zdarzaj¹ siê chwile tak g³êbokich i piêknych wzruszeñ,
¿e one wystarczaj¹, byœmy pamiêtali, kim jesteœmy”.

Przedstawienia Piotra Cieplaka przypominaj¹ mi Donosy rzeczywistoœci Bia³o-
szewskiego. Kolejne obrazy sceniczne wy³aniaj¹ siê sk¹dœ, nieco groteskowe
i absurdalne, ale zawsze traktowane z zadziwieniem i jakimœ rodzajem czu³oœci.
Istniej¹ same w sobie, nie potrzebuj¹ dopowiedzeñ i interpretacji – zatrzymane
fragmenty œwiata, który wra¿liwoœæ obserwatora wydobywa z chaosu i bezsensu.
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RE¯YSER, DYREKTOR – RYZYKANT

Maryla Zieliñska, Re¿yser, dyrektor – ryzykant

Zimowego wieczoru 18 stycznia 1997 r. niczego niespodziewaj¹ca siê publicznoœæ
kolejnej premiery Teatru Rozmaitoœci zobaczy³a debiutanckie dzie³o Grzegorza
Horsta d’Albertisa, koñcz¹cego w³aœnie krakowsk¹ re¿yseriê, nielicznym znanego
wczeœniej pod nazwiskiem Jarzyna. Zdziwiony entuzjazm pomieszany ze wzrusze-
niem i œmiechem stworzy³y tego dnia wyj¹tkow¹ wiêŸ miêdzy twórcami a publicz-
noœci¹ – jej wyrazem by³ spontaniczny dziki taniec, jaki wykona³ przed kurtyn¹
re¿yser w masce Demona. Koincydencja spontanicznej ekspresji oraz entuzjazmu,
wzruszenia, œmiechu nada³a nowy, zw³aszcza w Warszawie, kod porozumiewania siê
sceny i widowni – bezpoœrednioœæ, autentyzm obcowania, bez teatralnego konwe-
nansu i sztampy.

Adaptacja dramatów Witkacego – Mister Price i Nowe Wyzwolenie – ujawni³a tak¿e
powa¿ny stosunek do warsztatu pracy. Sukces Bzika tropikalnego by³ o¿ywcz¹ niespo-
dziank¹ dla ludzi z obydwu stron rampy, da³ wiarê i si³ê zespo³owi, kupi³ publicz-
noœæ, i to wiern¹. Bez kredytu zaufania widzów, który otrzyma³ wtedy Grzegorz
Jarzyna, Rozmaitoœci nie by³yby tak mocne przez kolejne lata. Tu pod jego dyrekcj¹
artystyczn¹, która rozpoczê³a siê w paŸdzierniku 1998 r., skupili siê „ludzie Jarzy-
ny”. Mimo s³abszych premier, wolt programowych, odejœcia w ostatnim czasie g³ów-
nego wspó³pracownika – Krzysztofa Warlikowskiego – z grup¹ znacz¹cych aktorów.

Bzik tropikalny zszed³ z afisza w ubieg³ym sezonie. Ostatni, zielony spektakl
uœwiadomi³ z dojmuj¹c¹ si³¹, jak daleko zaszed³ teatr, a zw³aszcza aktorzy Rozmai-
toœci, jak bardzo w ci¹gu tych dziewiêciu lat, które minê³y od premiery, inaczej
myœl¹ o grze, która ma teraz inny charakter. Jak bardzo te¿ zmieni³ siê twórca tego
sukcesu. Teraz „ludzie Jarzyny” i on sam penetruj¹ inne rejony, inn¹ literaturê.
Szkoda i nie szkoda. TR Warszawa (nowy szyld Rozmaitoœci wyra¿aj¹cy ducha no-
wego zespo³u) stara siê byæ ¿ywym organizmem, dyrektor co i raz pod³¹cza go do
generatora i zmienia fazê pr¹du. W Bziku… pada³a kwestia, która trafnie okreœla,
czym jest teatr w ogóle i ten konkretny teatr. W jednej ze scen Tatiana mówi do
Henryka: „Henryku, nie ka¿dy ma twój opór wobec dziwnoœci ¿ycia. ¯yjemy w za-
kamarkach – wielkie ¿ycie tam na wolnym powietrzu zatrute jest s³aboœci¹ upodlo-



38 Maryla Zieliñska, Re¿yser, dyrektor – ryzykant

nego t³umu. My nic nie mo¿emy, my jesteœmy jak te ryby, które pêkaj¹ wydobyte
z niezmierzonych g³êbin”.

Grzegorz Jarzyna (rocznik 1968) nale¿y do pokolenia re¿yserów oscyluj¹cych
wokó³ czterdziestki, dla których rok 1989 by³ cezur¹ oznaczaj¹c¹ wejœcie na drogê
profesjonalnego uprawiania zawodu. „M³odsi zdolniejsi” to nie tylko plejada re-
¿yserów, ale tak¿e konstelacja zjawisk, wskazuj¹cych na ewolucjê dokonuj¹c¹ siê
w organizmie polskiego teatru – ewolucjê, która jest rezultatem rewolucji „owe-
go roku”: zanik paradygmatu romantycznego, czyli – mówi¹c najogólniej – powin-
noœci artysty wobec narodu; zmiana statusu twórcy w spo³eczeñstwie oraz kultu-
ry w ¿yciu zbiorowym; koniecznoœæ ³¹czenia procesu twórczego z realiami
ekonomicznymi; konfrontacja z narastaj¹cym dyktatem mediów. Wszystko to
w kontekœcie nieuchwytnego, acz coraz wyraŸniejszego procesu zmiany jêzyka tea-
tru, widocznego w poszukiwaniach najwybitniejszych twórców polskiej sceny –
tych, którzy nie zak³amuj¹ rzeczywistoœci, ale szczerze opowiadaj¹ o swoich z ni¹
zmaganiach.

Wiêkszoœæ „m³odszych zdolniejszych”, choæ w przewa¿aj¹cej liczbie ukszta³to-
wana przez krakowsk¹ szko³ê teatraln¹ i w cieniu sceny przy placu Szczepañskim,
uciek³a do Warszawy. Tu znajduj¹ energiê, która pozwala im siê spe³niaæ po nowe-
mu i godziwie zarobiæ. Sam Jarzyna na pocz¹tku swojej dyrekcji wyg³asza³ rozmaite
teorie, które brzmia³y tak, jakby chcia³ uzdrowiæ ca³e ¿ycie teatralne. Na szczêœcie
skoncentrowa³ siê na w³asnym terenie, a rewolucjê roz³o¿y³ na sezony, w czym wy-
datnie pomóg³ mu tradycyjny w teatrze brak œrodków na koncie.

Dwie kolejne premiery po Bziku... Jarzyna zrealizowa³ poza Rozmaitoœciami, ale
ze „swoimi” ludŸmi – Iwonê, ksiê¿niczkê Burgunda w Starym Teatrze (1997) i Nie-
zidentyfikowane szcz¹tki ludzkie i prawdziw¹ naturê mi³oœci Brada Frasera w Teatrze
Dramatycznym w Warszawie (1998). Obydwie by³y bezapelacyjnymi sukcesami,
o spektaklu Gombrowiczowskim mo¿na zgo³a powiedzieæ, ¿e to by³ wielki teatr.
Od tego czasu jego premierom towarzyszy niesamowity rozg³os. Nazwisko Jarzyna
(choæ skrywane za rozmaitymi pseudonimami) – niczym najlepszy znak towarowy
– przyci¹ga zainteresowanie mediów. Publicznoœæ, która wykupuje na pniu bilety,
to nie tylko mi³oœnicy jego talentu, ale tak¿e snobi i kibice ¿ycia teatralnego, którzy
pragn¹ zobaczyæ, czy cudownemu dziecku/Mozartowi/Balcerowiczowi polskiej sce-
ny znów siê uda³o, czy przeciwnie – powinê³a mu siê noga. Jednego Grzegorzowi
Jarzynie nie mo¿na zarzuciæ – nawet w s³abszych przedstawieniach pokazuje zna-
komity warsztat (talent!) re¿yserski, umiejêtnoœæ pracy z aktorem, gorzej jest z in-
terpretacj¹. Jego spektakle nie „spinaj¹ siê” tylko na premierê – trzymaj¹ formê
przez lata obecnoœci na afiszu, re¿yser nie ustaje w pracy nad nimi. Wszystko to
œwiadczy o powa¿nym stosunku do uprawianego zawodu – Jarzynie nie chodzi
o poklask, lecz o dzie³o.

Szum wokó³ jego osoby, za który po czêœci sam odpowiada, na pewno nie sprzyja
poszukiwaniom. Ka¿da premiera Rozmaitoœci/TR Warszawa œci¹ga³a nie tylko kry-
tyków, ale tak¿e organizatorów festiwali z ca³ego œwiata. Sytuacja zmierza³a do
absurdu: spektakle by³y kontraktowane w ciemno, przed pierwszymi pokazami,
tylko ze wzglêdu na nazwiska Jarzyny, Warlikowskiego i szyld. Teatr móg³ zamkn¹æ
siedzibê i jeŸdziæ od festiwalu do festiwalu. Jarzyna wiedzia³, ¿e to prowadzi do



wyja³owienia jego jako artysty i destrukcji zespo³u. I tu okaza³ siê genialnym strate-
giem. Wykorzysta³ obietnice w³adz Warszawy, ¿e przyznaj¹ teatrowi pieni¹dze na
niezbêdn¹ modernizacjê, zawiesi³ w sezonie 2003/2004 podstawow¹ dzia³alnoœæ,
czyli dawanie nowych premier w siedzibie, i og³osi³ projekt Teren Warszawa. Wte-
dy te¿ zmieni³ szyld z galanteryjnych Rozmaitoœci na dynamiczny skrótowiec TR.
By³a to ozdrowieñcza próba zejœcia na drugi plan i pracy u podstaw.

Dziesiêæ premier „terenowych” powsta³o w trybie warsztatowym. By³y zwrotem
od klasyki ku œwiatowej dramaturgii wspó³czesnej, czêsto trashowej, wyra¿aj¹cej
ducha wielkiego miasta. Materia³y TR g³osi³y: „Projekt z jednej strony ma pozwoliæ
na wykorzystanie potencja³u miasta – jego przestrzeni i ludzi, wywo³anie twórczego
fermentu w Warszawie, z drugiej na danie szansy m³odym, utalentowanym ludziom
spoza naszego zespo³u”. Spektakle wysz³y z „bunkra na Marsza³kowskiej” i zagarnê-
³y nowoczesne biurowce, star¹ drukarniê, piwnice modnych klubów, poczekalniê na
Dworcu Centralnym. Gwiazdy usunê³y siê w cieñ, robi¹c miejsce studium aktor-
skiemu (uczyli siê w nim przez rok studenci pañstwowych szkó³ aktorskich, dostali
na to urlopy!), studium dramatopisarskiemu, re¿yserom przed debiutem, wolonta-
riuszom, którzy pragn¹ robiæ w teatrze cokolwiek. Bo myœlenie Jarzyny o teatrze
rozci¹ga siê od „œwi¹tyni sztuki” do gospodarskiego zapewnienia sobie i ludziom
godziwych warunków pracy – miejsca do prób, wyposa¿enia sceny, obs³ugi teatru
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bez biurokratycznych absurdów, przydanie mu profesjonalnego image’u w sferze re-
klamy, informacji.

Grzegorz Jarzyna powtarza, ¿e chcia³by, by do jego teatru przychodzi³a ta sama
publicznoœæ, która odwiedza kultowe kluby muzyczne czy studyjne kina, by spek-
takl by³ alternatyw¹ dla koncertu, filmu. Sprowadzenie artysty do sfery pop niczego
mu nie ujmuje. G³ówny cel strategii Jarzyny to znalezienie nowego jêzyka teatral-
nego. Oznacza to jego zdaniem poszukiwania wœród m³odych dramaturgów, jak
i reinterpretacjê klasyki, z uwzglêdnieniem wra¿liwoœci XXI wieku. Teatr powinien
pokazywaæ bowiem ¿ycie wspó³czesne ze szczeroœci¹ i bezpoœrednioœci¹. O swej
strategii Jarzyna mówi: „nasz g³ówny cel to odnalezienie nowego jêzyka teatralnego,
noœnych kana³ów komunikacyjnych. Oznacza to zarówno poszukiwanie w obrêbie
m³odej dramaturgii, jak i reinterpretacjê klasycznych dzie³ literackich – czyli »prze-
t³umaczenie« obroœniêtej tomami komentarzy literatury na szczególn¹ wra¿liwoœæ
XXI wieku. Bo dzisiejsza wra¿liwoœæ domaga siê autentycznoœci. Przywyk³o siê
myœleæ, ¿e teatr jest miejscem, w którym kreuje siê nierzeczywiste œwiaty. A jest od-
wrotnie. To w³aœnie w sztuce, na teatralnych podestach, mo¿na dziœ odnaleŸæ ¿ycie,
szczeroœæ, bezpoœrednioœæ...” Efektem tego myœlenia s¹ sukcesy na festiwalach, któ-
re maj¹ w nazwach i „Klasyka Polska”, i „New Drama Action”.

Od 4.48 Psychosis Sarah Kane (2002) przez trzy lata Jarzyna nie wyre¿yserowa³
w Polsce niczego wiêkszego (w berliñskiej Schaubühne powsta³o W d¿ungli miast
Bertolta Brechta, 2003; rok póŸniej w Pary¿u koncertowe wykonanie opery Zyg-
munta Krauzego Iwona, ksiê¿niczka Burgunda). W ramach Terenu Warszawa przygo-
towa³ dwie premiery: Zaryzykuj wszystko, b³yszcz¹ce dowcipn¹ gr¹ z konwencjami
filmu kryminalnego i wspania³ym aktorstwem, oraz Bash, zachwycaj¹cy rozwi¹za-
niami przestrzennymi i inscenizacyjnymi, ale banalny w wymowie. Praca nad ka¿d¹
z nich nie zajê³a mu wiêcej ni¿ dwa tygodnie. W powietrzu zawis³o pytanie: „Co da-
lej?”. Tym bardziej ¿e obiecany remont nie zosta³ przeprowadzony i wydawa³o siê,
¿e trzeba wracaæ na star¹ scenê.

2007: Macbeth zrealizowany jednak zosta³ „na mieœcie”, w hali dawnych Zak³a-
dów im. Waryñskiego (premiera 2005). Ogromna przestrzeñ potrzebna by³a do zro-
bienia widowiska, które przypomina³o filmowo-telewizyjne show. Sk³onnoœæ do
tautologizowania dzia³añ aktorów przez sferê dŸwiêków i obrazów, któr¹ Jarzyna
ju¿ wczeœniej wykazywa³, zosta³a tu sprowadzona do karykatury. Widowiskowoœæ
zag³uszy³a s³owa, postaci, sp³aszczy³a treœæ dramatu Williama Szekspira do krzykli-
wego antywojennego plakatu. Hala przemys³owa da³a szansê na rozwiniêcie czêsto
stosowanej przez re¿ysera techniki monta¿u akcji, rozgrywanej na kilku planach.
Artysta, inicjuj¹c tê iœcie ch³opiêc¹ zabawê w wojnê, zniszczy³ siebie jako re¿ysera
teatralnego, który znakomicie wnika³ w naturê cz³owieka, zaskakuj¹co interpreto-
wa³ klasykê. W rejestracji telewizyjnej dokonanej w tym roku Macbeth zyska³ na dy-
namice (aktorzy nie musz¹ pokonywaæ wielkich odleg³oœci) i psychologicznej sub-
telnoœci (widzimy twarze aktorów, a nie tylko oddalone sylwetki), ale celebrowanie
konwencji filmowych, którymi ujmuje siê wojnê, nadal œmieszy.

Nieprzychylny obserwator kariery Jarzyny móg³by powiedzieæ, ¿e jego talent tê-
pieje nie od dziœ. Nie brakowa³o krytyki po Doktorze Faustusie wed³ug Thomasa
Manna (Teatr Polski we Wroc³awiu, 1999), Ksiêciu Myszkinie wed³ug Fiodora
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Dostojewskiego (Rozmaitoœci, 2000), „dogmatycznej” Uroczystoœci/Festen Thomasa
Vinterberga i Mogensa Rukova (Rozmaitoœci, 2001); g³osów, ¿e jego kariera to zja-
wisko medialne, ¿e artysta wyczerpa³ swe pomys³y w pierwszych czterech udanych
spektaklach (ten zestaw pointowa³ œwietny Magnetyzm serca Fredry na rodzimej sce-
nie, 1999). Kiedyœ wszak te s³absze przedstawienia musz¹ siê jednak przydarzyæ.
Nawet najwiêksi malkontenci musz¹ przyznaæ: talent Jarzyny sprawia, ¿e w jego
przedstawieniach nie czuæ wysi³ku, ¿e to „pora¿ki” na poziomie nieosi¹galnym dla
wiêkszoœci polskich re¿yserów.

Trudno powiedzieæ o nim, ¿e jest wierny konkretnemu nurtowi literatury. Sam
powiada, ¿e siêga po rozmaite teksty i z ró¿nych wzglêdów. Lubi, gdy dzie³a literac-
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kie stawiaj¹ mu opór – pokonuj¹c go, czuje wtedy, ¿e uczy siê warsztatu. St¹d pew-
nie stylistyczny rozziew jego przedstawieñ, które s¹ zwykle wynikiem uwa¿nej lek-
tury intencji autora, wychodz¹ naprzeciw jego czasom, ale szybko uciekaj¹ wraz
z wra¿liwoœci¹ re¿ysera ku wspó³czesnoœci. W tej ucieczce Jarzyna popisuje siê
lekkoœci¹ i dowcipem w rozbijaniu utartych form. I tak obok niemal klasycznie
psychologicznych Iwony... czy Psychosis, mieliœmy zbrutalizowane, komiksowo po-
szatkowane Szcz¹tki... i Zaryzykuj wszystko, mocno osadzonego w konwencjach po-
cz¹tków XX w. Bzika…, interwencyjn¹ spo³ecznie Uroczystoœæ, czy te¿ swoisty prze-
krój przez kilka epok, czyli Magnetyzm serca. Ostatnie spektakle zadomowi³y siê
w scenerii wielkiego, cierpi¹cego jednoczeœnie z przesytu i nienasycenia miasta.
Byæ mo¿e owa tematyczna repetycja jest przyczyn¹ spadku jakoœci tych premier.

Bez w¹tpienia Jarzyna jest re¿yserem, który od pocz¹tku wykazuje umiejêtnoœæ
czytania dramatu, ma ciekawy s³uch literacki, pozwalaj¹cy mu nawet z niezbyt do-
brych tekstów uczyniæ rzeczy zajmuj¹ce (Witkiewicz, Fraser, Walker, LaBute). Do-
konuje skrótów adaptacyjnych, które likwiduj¹ nieciekawe postaci lub z kilku two-
rz¹ pe³niejszy charakter, inkrustuje dany tekst innym utworem tego samego autora,
co pog³êbia wyk³adniê spektaklu. Przedstawienia staraj¹ siê zwykle uwzglêdniaæ
œwiatopogl¹d dramatopisarza. Jarzyna opatruje postaci, nawet poboczne, w ró¿ne
motywacje ich dzia³añ, w finale likwiduje wszelkie jednoznacznoœci poprzez usta-
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wianie bohaterów wobec tajemnicy przeznaczenia, losu, œwiata, cz³owieka. Inicjacji
w coœ, co widz sam ma sobie nazwaæ lub nie. Tej inicjacji doœwiadcza te¿ wiele po-
staci, ale najwa¿niejsze jest mo¿e doœwiadczenie grona utopistów (na czele z Mysz-
kinem czy mimo wszystko bohaterk¹ Psychosis Kane) i liczniejszych w jego przed-
stawieniach antyutopistów (np. Ellinor Golders w Bziku tropikalnym, Ksi¹¿ê Filip
w Iwonie ksiê¿niczce Burgunda, Macbeth i jego ¿ona), których Jarzyna wprowadza do
swego teatru. Na drodze tej inicjacji cz³owiek doznaje wtajemniczenia nie tylko w to,
co poza nim, ale tak¿e w to, co ukryte w nim, co tak naprawdê determinuje jego ¿y-
cie, wobec czego jest równie bezradny, jak wobec tajemnicy istnienia.

Czêsto rozmaitoœæ motywacji pokrywa siê z metod¹ rozgrywania akcji na kilku
planach. Stosowana przy tym zasada kontrapunktu organizuje nie tylko sytuacje
i sensy, ale tak¿e rytm przedstawienia – jakoœæ bardzo charakterystyczn¹ w teatrze
Grzegorza Jarzyny. Podobnie jak pasja mi³oœci, równie¿ spe³nienia erotycznego,
czasem wynikaj¹ca z pragnienia zespolenia siê z drugim cz³owiekiem w obronie
przed œwiatem, czasem iœcie niewinna (Myszkin, Iwona, bohaterka Kane). Niezas-
pokojona prowadzi do destrukcji osobowoœci, a nawet danej kultury, spo³eczeñstwa
(Magnetyzm serca, Iwona..., Ksi¹¿ê Myszkin, 4.48 Psychosis), ale czynienie z niej sen-
su ¿ycia prowadzi do egzystencjalnej pustki, wrêcz do ograniczenia wewnêtrznej
wolnoœci (Szcz¹tki..., Bzik..., Zaryzykuj wszystko George’a F. Walkera, Bash Neila la
Bute’a, Cosi fan tutte i Giovanni Mozarta). Jarzyna mi³oœæ nazywa podstawow¹ war-
toœci¹. W ostatnich przedstawieniach, penetruj¹cych wielkomiejskie ¿ycie, wiarê
w mi³oœæ zast¹pi³a erotyczna pasja, rozsadzaj¹ca wszelkie konwenanse. Wyznanie
wolnej mi³oœci jest jak na razie du¿o mniej ciekawe i inscenizacyjnie, i interpreta-
cyjnie. W Giovannim (Rozmaitoœci, 2006), który jest prób¹ starcia form teatru ope-
rowego i dramatycznego, konfrontacji rozmaitych interpretacji tytu³owej postaci,
tak naprawdê wzrusza tylko fina³, aria Komandora, wykonana tradycyjnie przez
œpiewaka. Zrealizowana w poznañskiej operze Cosi fan tutte (2005) nie mia³a nawet
jednego momentu wzruszenia czy powagi emocji. A Jarzyna udowodni³ przecie¿
nie raz, ¿e bawi¹c siê konwencj¹, mo¿na coœ bardziej skomplikowanego powiedzieæ
o œwiecie i o nas samych.

Ostatni projekt nie rokuje tak obiecuj¹co jak Teren Warszawa – TR/PL ma za-
kotwiczyæ zespó³ Jarzyny w polskiej rzeczywistoœci i wykszta³ciæ zawodowych pisa-
rzy dla teatru. Ale to pomys³ drugiej œwie¿oœci, fala polskiej wspó³czesnej dramatur-
gii od kilku sezonów przetacza siê przez wszystkie sceny i nie zrodzi³a wielkiej
literatury. Zaproszenie na Marsza³kowsk¹ Moniki Powalisz, Doroty Mas³owskiej,
Jana Klaty, Przemys³awa Wojcieszka niczego tu nie zmieni³o. Projekt dramatopi-
sarski asekuracyjnie podparty jest transgresywn¹ Akcj¹ (dzia³ania teatralne arty-
stów uprawiaj¹cych inne dziedziny sztuki lub dzia³aj¹cych w innych sferach ¿ycia
spo³ecznego) i cyklem rozmów S³awomira Sierakowskiego z ludŸmi, którzy mog¹
uchodziæ za autorytety w sprawie tematów wa¿nych dla ¿ycia spo³ecznego i poli-
tycznego kraju.

Wszystko to s¹ szlachetne dzia³ania dyrektorskie, ale re¿ysera rozlicza siê z pre-
mier. Widzowie wiernie czekaj¹!
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Bartosz Fr¹ckowiak

UPAD£Y ANIO£ W WARSZAWIE

„Anio³ jest nasz¹ têsknot¹, marzeniem”
Krzysztof Warlikowski

Bartosz Fr¹ckowiak, Upad³y anio³ w Warszawie

Zwi¹zki Krzysztofa Warlikowskiego z Warszaw¹ nie s¹ oczywiste. Przez kilka lat
pracuje jako etatowy re¿yser Teatru Rozmaitoœci, którego jakoœæ i markê wspó³two-
rzy z Grzegorzem Jarzyn¹. Dok³adnie tego samego dnia, 18 stycznia 1997 r., obaj po
raz pierwszy prezentuj¹ swoje spektakle warszawskiej publicznoœci. Jarzyna reali-
zuje Bzika tropikalnego w Rozmaitoœciach – teatrze, którego dyrektorem zostanie
ju¿ wkrótce, zapraszaj¹c do wspó³pracy kolegê z krakowskiej PWST. Warlikowski
re¿yseruje Elektrê w Teatrze Dramatycznym. To pocz¹tek jego zwi¹zków z Warsza-
w¹, wczeœniej mieszka³ w rodzinnym Szczecinie, studiowa³ w Krakowie i Pary¿u,
pracowa³ w Poznaniu, Wroc³awiu, Toruniu, Hamburgu, Tel Awiwie, uczestniczy³
w warsztatach Giorgia Strehlera w Piccolo Teatro w Mediolanie. Niemal od po-
cz¹tku artystycznej drogi re¿yseruje za granic¹, wielokrotnie podkreœla swój kos-
mopolityzm, deklaruje chêæ tworzenia teatru przekraczaj¹cego partykularne
problemy, prawdziwie europejskiego, w którym znajdzie odbicie doœwiadcze-
nie wspó³czesnych ludzi: rozpad tradycyjnych to¿samoœci (etnicznych, religijnych,
seksualnych, narodowych) i formowanie siê to¿samoœci hybrydycznych, granicz-
nych, pozbawionych trwa³ej substancji; wykorzenienie, które zarazem przejmuje
lêkiem, jak i staje siê fascynuj¹cym projektem egzystencji nomadycznej, oderwanej
od miejsca (st¹d osobliwe i niesamowite, zarazem znane i obce, miejsca-nie-miej-
sca, atopie, przestrzenie anachroniczne i heterotopiczne, w których wspó³istniej¹ ze
sob¹ znaki i materie z ró¿nych czasów i rejonów); wyparcie traum historycznych
i kulturowych oraz zwi¹zana z nimi wina; neuroza cywilizacyjna i modernizacyjna,
ujawniaj¹ca siê zarówno w symptomach indywidualnych, rozhisteryzowanych cia-
³ach, jak i w symptomach spo³ecznych, które najczêœciej pojawiaj¹ siê w postaci wi-
zyjnych scen, zarazem zachêcaj¹cych do odszyfrowania i interpretacji, jak i wszelk¹
interpretacjê blokuj¹cych (podobnie „dzia³a” histeryczny symptom); melancholia
i têsknota za utraconym œwiatem tradycyjnych kultur, œwiatem nieodczarowanym,



za mitem, przy jednoczesnym braku z³udzeñ, zarówno co do mo¿liwoœci powrotu
do tego zanikaj¹cego œwiata, jak i co do konsekwencji okrutnych i opresyjnych zwy-
czajów istniej¹cych w tym œwiecie twardych wartoœci. Antyczne prawo zemsty War-
likowski zderzy³ w Elektrze z sytuacj¹ ba³kañskiej wojny na tle religijno-etnicznym,
w Poskromieniu z³oœnicy (Teatr Dramatyczny, 1998) pokaza³ patriarchalne rytua³y
dyscyplinowania i tresowania kobiecego cia³a wzbudzaj¹cego lêk po¿¹dania, które
pozostaje w równym stopniu pierwotne i mityczne, co karmi¹ce siê nowymi obra-
zami i nowymi kulturowymi formami.
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Ambiwalencja i tworzenie obszarów nierozstrzygalnoœci to sta³e cechy teatru
Warlikowskiego. We wszystkich wymienionych obsesjach tematycznych istnieje
napiêcie miêdzy lokalnoœci¹ i uniwersalnoœci¹, tradycj¹ i wykorzenieniem, miej-
scem i jego przekroczeniem, mitem i zmys³ow¹ form¹ œwiata. Co ciekawe, ¿aden
z w¹tków spo³ecznych czy politycznych nie pojawia siê w tym teatrze bezpoœrednio,
wszystkie ulegaj¹ charakterystycznym dla marzenia sennego przesuniêciom, trans-
formacjom, odrealnieniu; mo¿na powiedzieæ, ¿e stosunek Warlikowskiego do tych
problemów ma charakter psychoanalityczny. Istotne treœci wspó³czesne zawsze
otrzymujemy w zaszyfrowanej formie. Tak by³o choæby przy okazji realizowanej
w Rozmaitoœciach Burzy, której premiera przypad³a na styczeñ 2003 r. Choæ wszys-
cy komentatorzy i sam re¿yser podkreœlali wspó³czesnoœæ tego spektaklu, jego od-
niesienia do sytuacji i stanu mentalnego Polaków czternaœcie lat po transformacji
ustrojowej, podjêcie aktualnego tematu winy i odpowiedzialnoœci (debata wokó³
mordu spo³ecznoœci ¿ydowskiej przez Polaków w Jedwabnem), gorzkiego smaku
wolnoœci, w spektaklu nie odnajdziemy ¿adnych bezpoœrednich nawi¹zañ do tych
tematów. Trudno stwierdziæ, czy Adam Ferency jako Prospero w powyci¹ganym
swetrze to faktycznie zepchniêty do podziemia dzia³acz opozycji, który uk³ada siê
ze swoimi przeciwnikami z establishmentu, jak sugerowano. Spektakl otwiera siê
na wiele interpretacji. Niejasny pozostaje równie¿ status trzech kobiet w ludowych
strojach, które odprawiaj¹ tradycyjny rytua³ b³ogos³awienia przysz³ych ma³¿onków,
wnosz¹c sól, chleb i wódkê na scenê i nieæwiczonym g³osem recytuj¹c rytualne
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formu³y. Niejasny, bo scena ta zastêpuje odgrywan¹ u Szekspira przez duchy baro-
kow¹ maskê. Kiedy kobiety wchodz¹, a na widowni zapala siê œwiat³o, znosz¹c œci-
s³e rozgraniczenie sceny i widowni, powstaje efekt obcoœci. Nieprzetworzony cytat
z kultury tradycyjnej, wkomponowany w Szekspirowsk¹ fikcjê, staje siê dziêki no-
wemu kontekstowi czymœ, czego znaczenie i status trudno nam uchwyciæ. Czy¿by
te trzy kobiety, ¿ywy œlad odchodz¹cych w zapomnienie kultur ludowych, mia³y ju¿
czysto widmowy charakter? Scena ta nie ma ani charakteru nostalgicznego, ani iro-
nicznego – to czysta osobliwoœæ, z któr¹ nie wiadomo co zrobiæ w teatrze w centrum
œrodkowoeuropejskiej stolicy.

Wyparta historia ¿ydowskiego œwiata powraca w Hamlecie (Rozmaitoœci, 22 paŸ-
dziernika 1999) w symbolice drewnianej œciany z freskami, których wzór zaczer-
pniêty zosta³ z jednej z bo¿nic. To element œrodowiska, w którym ¿yje wspó³czesny
Hamlet: neurotyk o p³ynnej to¿samoœci, ciele rz¹dzonym symptomami, niewiary-
godnie wyczulony na fa³sz i doœwiadczane somatycznie z³o œwiata. Hamlet, który
nie ma nic wspólnego z kultur¹ ¿ydowsk¹, ale odczuwa si³ê winy zawieszonej
w przestrzeni. Melancholiê materii w teatrze Warlikowskiego, jak u Kantora,
œladów nie tyle uobecniaj¹cych to, co minione, ile zaœwiadczaj¹cych o nieobecno-
œci dawnego œwiata, potwierdzaj¹ ulotne œwiat³o, nietrwa³e nowoczesne materia³y
(pleksi, folie, stal), p³ynny œwiat ponowoczesnych wizji. Problem wyparcia i traumy
historycznej, podobnie jak wszystkich konkretnych odniesieñ do pozateatral-
nej rzeczywistoœci, bardziej ewokowany jest poprzez fakturê (materialn¹, rytualn¹,
dŸwiêkow¹) czy formê doœwiadczenia ni¿ reprezentacjê. Za wyj¹tek potwierdzaj¹cy
tê regu³ê uznaæ mo¿na pojawiaj¹ce siê na telebimie w Anio³ach w Ameryce obrazy
Warszawy czy projekcjê filmow¹ przedstawiaj¹c¹ aktorów w przestrzeni miasta, ja-
ka wieñczy³a Zachodnie wybrze¿e Koltesa, którego premiera odby³a siê w paŸdzierni-
ku 1998 r. w Teatrze Studio. Przestrzeñ konkretnego miasta nigdy jednak nie zosta-
³a w tym teatrze sproblematyzowana.

Dlatego trudno nazwaæ teatr Warlikowskiego warszawskim, choæ czêsto powsta-
je w Warszawie. A jednak ujawnione przeze mnie zasady tego teatru sprawiaj¹, ¿e
na bardziej subtelnym poziomie odnaleŸæ mo¿na wiele analogii miêdzy „zapisa-
nym” w nim doœwiadczeniem a doœwiadczeniem Warszawy. Ilekroæ przeje¿d¿am
mostem nad Dworcem Gdañskim, zastanawiam siê, ilu warszawiaków pamiêta, ¿e
st¹d odchodzi³y poci¹gi do Treblinki. Wybudowany na gruzach-cmentarzysku ¿y-
dowskiego getta Muranów, dzielnica na nierównym terenie, którego œciany domów
powstawa³y w du¿ej mierze ze zmielonych murów getta, w niewielkim stopniu za-
chowa³ pamiêæ traumatycznych wydarzeñ. Pokry³a j¹ ziemia, rdzeñ traumy zosta³
zasklepiony. Wyparta trauma powraca jednak, rozbijaj¹c spójnoœæ powierzchni, jak
powracaj¹ w spektaklach Warlikowskiego niechciane figury, wobec których nieje-
den widz przyj¹³ postawê obronnego oburzenia, a które domagaj¹ siê odpowiedzi,
przepracowania, przyjêcia winy. Wiele te¿ w Warszawie materialnych ran, œladów
nieobecnoœci, wciœniêtych, jak rozpadaj¹ce siê œciany przedwojennych kamienic,
w stalow¹ i szklan¹ przestrzeñ ponowoczesnego miasta. Myœlê, ¿e Warlikowski po-
œrednio stawia pytanie o pamiêæ Warszawy: o to, co w niej i z niej wyparte, a co sta-
nowi symptom tego wyparcia.
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Nieprzypadkowa wydaje siê zatem decyzja o wystawieniu Dybuka w³aœnie w tym
mieœcie. Premiera odbywa siê 2 listopada 2003 r. w Wytwórni Wódek „Koneser” na
ulicy Z¹bkowskiej. Przestrzeñ nie jest przypadkowa, ten rejon Pragi przed wojn¹
zamieszkany by³ przez ¯ydów. Re¿yser skomponowa³ scenariusz z tekstu Szymona
An-skiego z 1920 r. i opowiadania Hanny Krall z tomu Dowody na istnienie. O ile
pierwszy opowiada historiê dybuka – „ducha” zmar³ego wracaj¹cego po swoj¹ uko-
chan¹, której poœlubienie mu uniemo¿liwiono, ³ami¹c w ten sposób dan¹ wczeœniej
obietnicê – to opowiadanie stanowi „suche” i niemal reporta¿owe przedstawienie
losów Adama S., Amerykanina, do którego powraca przyrodni brat, zdradzony
i wydany na œmieræ w warszawskim getcie. Spektakl wyraŸnie rozpada³ siê na dwie
czêœci, w tej niespójnoœci konieczne. Pierwsza, na podstawie An-skiego, stanowi³a
dopracowan¹ do perfekcji i zintensyfikowan¹ formalnie esencjê wczeœniejszych po-
szukiwañ teatralnych warszawskiego re¿ysera, druga – zaskoczy³a wielu obyczajo-
wym realizmem. A jednak zderzenie tych dwóch œwiatów – wizyjnego, ale przesy-
conego intensywnoœci¹ i piêknem zg³adzonej kultury i duchowoœci (jej wa¿nym
elementem by³a piêkna, wielobarwna projekcja multimedialna mitologicznych
zwierz¹t, bêd¹cych jednym z charakterystycznych ¿ydowskich zdobieñ sakral-
nych, których wyblak³e wersje spotkaæ mo¿emy dzisiaj ju¿ prawie tylko w mu-
zeach, a której intensywnoœæ w spektaklu zawdziêczamy technice cyfrowej), oraz
wspó³czesnego i realnego: przygaszonego, smutnego, wypalonego – pozwoli³o na
opowiedzenie o zag³adzie bez jej inscenizowania, bez naiwnej próby wyra¿enia jej
s³owem. Niby obie historie podobne, a jak odmienna tonacja. Ten antropologiczny
z ducha zabieg zderzenia dwóch ró¿nych rzeczywistoœci kulturowych i stylistycz-
nych pozwoli³ uzmys³owiæ to, bez czego przedstawienie by³oby nie tylko niemo¿li-
we, ale i nieobojêtne etycznie.

Wydaje siê, ¿e Warszawa ukrywa wiele dybuków, szukaj¹cych nowych dróg.
„Szukam nowych dróg” mówi dybuk u An-skiego. Reb Ezriel odpowiada: „No-
wych dróg szuka ten, kto zgubi³ drogê prost¹”. W tym mieœcie wielu zgubi³o proste
drogi.

Zestawianie ze sob¹ ró¿nych porz¹dków i mieszanie ró¿norodnych stylów w ra-
mach teatru Warlikowskiego przypominaæ mo¿e wra¿enie, jakiego doznaje ktoœ,
kto spaceruj¹c ulicami Warszawy, co rusz natrafia na inny œwiat, wchodzi w in-
n¹ konwencjê. Warszawa to stylistyczny chaos, fascynuj¹ca ró¿norodnoœæ rytmów,
wieloœæ porz¹dków, równie¿ czasowych, ustalaj¹cych siê lokalnie. Brakuje w niej
œcis³ego centrum. Brak centrum mo¿na równie¿ odnaleŸæ w zdekonstruowanych
przez Warlikowskiego œwiatach Szekspirowskich fabu³.

W du¿ej mierze dziêki Warlikowskiemu gdzieœ na prze³omie wieków Teatr Roz-
maitoœci staje siê miejscem prawdziwie kultowym. Zyskuje wiern¹ widowniê, która
nierzadko gotowa jest dwie godziny przed rozpoczêciem spektaklu czekaæ w kolejce
po wejœciówki, bo wszystkie bilety ju¿ dawno zosta³y sprzedane. Przychodz¹ stu-
denci, artyœci, naukowcy, pracownicy korporacji, biznesmeni, politycy – ca³a war-
szawka. Oczyszczeni, których warszawska premiera odbywa siê 18 stycznia 2002 r.,
staj¹ siê nie tylko istotn¹ cezur¹ teatru Warlikowskiego, ale te¿ jednym z najwa¿-
niejszych teatralnych i artystycznych punktów odniesienia do rozmów o polskiej
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sztuce pocz¹tków nowego millenium. Wywo³uj¹ spór, jednak niewielu nie poddaje
siê czarowi ich zimnego piêkna. Wielu dawnych przeciwników tego teatru docenia
ich si³ê oddzia³ywania. Scena przy Marsza³kowskiej promieniuje na ca³e miasto,
wspó³tworzy je, staj¹c siê jego now¹ jakoœci¹. Przyci¹ga goœci z ca³ej polski i zagra-
nicy, którzy nierzadko odwiedzaj¹ Warszawê wy³¹cznie ze wzglêdu na teatr Warli-
kowskiego.

Niew¹tpliwie propozycja Warlikowskiego trafi³a na podatny grunt nie tylko
w Polsce, ale i w ca³ej Europie, sprawiaj¹c, ¿e sta³ siê on najlepiej rozpoznawalnym
polskim re¿yserem teatralnym. Poza przywo³anymi ju¿ przeze mnie w¹tkami i te-
matami z³o¿y³o siê na to jeszcze coœ: postpolityczny charakter jego sztuki, doskona-
le rezonuj¹cy z poczuciem wyczerpania kultury Zachodu, liberalizmem zmêczenia,
tezami o koñcu historii i koñcu wielkich narracji, niechêci¹ do tworzenia nowych
projektów emancypacyjnych, lêkiem przed ideologiami. Zauwa¿y³o to niezale¿nie
przynajmniej kilku komentatorów. Najdobitniej wyrazi³ Grzegorz Nizio³ek, pisz¹c
w „Didaskaliach” o warszawskim Hamlecie: „»Hamleta« z 1999 roku mo¿na by w³a-
œciwie uznaæ za dyskretny akces do zwolenników idei »koñca historii« i wyraz prze-
konania, ¿e aktualnym zadaniem teatru jest rejestrowanie cierpieñ ludzi ¿yj¹cych
w spo³eczeñstwach liberalno-demokratycznych, zajêtych niemal wy³¹cznie demon-
ta¿em skostnia³ych struktur mentalnych systemu patriarchalnego i jego opresyw-
nych wzorców kulturowych”1. Nigdy nie interesowa³y Warlikowskiego doraŸne
komentarze, nie odwo³ywa³ siê te¿ do ¿adnych politycznych projektów. Dystanso-
wa³ siê nawet do doœwiadczenia stanu wojennego, które ukszta³towa³o jego pokole-
nie. Wydaje mi siê jednak, ¿e równie¿ postpolitycznoœæ ma u Warlikowskiego pa-
radoksalny charakter. Z jednej strony portretuje on stan wyczerpania, liberalnej
kapitulacji, historycznej amnezji, pokazuje rozpad starych form, dekonstrukcjê
dawnych mitów i rytua³ów, z drugiej przenikaj¹ca jego teatr zimna melancholia
wci¹¿ nie pozwala zapomnieæ o utraconych wymiarach egzystencji i duchowoœci,
o tym, ¿e jedyn¹ szans¹ dla cz³owieka Zachodu mo¿e byæ poszukiwanie nowe-
go uniwersalizmu, nowej syntezy, nowego projektu œwiata. Tym samym daje o sobie
znaæ têsknota za now¹ politycznoœci¹. W Anio³ach w Ameryce Kushnera, ostat-
nim warszawskim spektaklu Warlikowskiego, którego premiera odby³a siê 17 lutego
2007 r., pyta o ni¹ najstarszy ¿yj¹cy bolszewik œwiata, Aleksiej Antediliuwianowicz
Prelapsarianow. Pyta o Wizjê, o Filozofiê, mówi o pragnieniu Zmiany. Konfrontuje
doskonale spójn¹ i dalekosiê¿n¹ wizjê wyznawanej przez siebie ideologii z mara-
zmem i lichoœci¹ obecnej bezideowej epoki wolnego rynku, rozcieñczonego i tym-
czasowego kapitalizmu.

Kiedy nast¹pi zmiana, co j¹ wywo³a? Wydaje siê, ¿e w ostatnim spektaklu Warli-
kowskiego najsilniej dochodzi do g³osu potrzeba nowego projektu politycznego,
który zmieni formê ludzkiej egzystencji. Czy re¿yser wierzy w zmianê? Trudno to
jednoznacznie rozstrzygn¹æ. Byæ mo¿e nieprzypadkowo na plakacie do Anio³ów
w Ameryce pojawi³ siê tak wyraŸny akcent polityczny: cztery bojowe cherubinki
z g³owami Reagana, Putina, Busha i Kaczyñskiego, bombarduj¹ce fasady budyn-
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ków na ulicy Chmielnej. Wygl¹da³y jakby zosta³y przyklejone na oryginalny plakat
przez zbuntowanego streetartowca. Grzegorz Laszuk, autor plakatu, zdradza jed-
nak, ¿e Warlikowski pocz¹tkowo mia³ opór przed tym motywem, dopiero po namo-
wach da³ siê przekonaæ. Spektakl nosi podtytu³ „gejowska fantazja na motywach
narodowych”. W zasadzie zwodz¹cy – ani spektakl nie dotyczy marginalizowanych
grup spo³ecznych, o których prawa mia³by walczyæ, ani nie wprowadza istotnych
w¹tków narodowych. Re¿yser w wywiadach jednoznacznie odcina³ siê od prób roz-
liczania z narodow¹ mitologi¹. Konkretny problem spo³eczny, jak choæby problem
AIDS, zostaje uwznioœlony, podniesiony do rangi symbolu. Umieraj¹cy na AIDS
Prior po objawieniu Anio³a wygl¹da jak Chrystus. W tym symbolu jest jednak coœ
nieporadnego, bezbronnego, kalekiego i cielesnego. Metafizyka Anio³ów... powstaje
w przestrzeni miêdzyludzkiej, z codziennych pragnieñ i lêków, na powierzchni
chorego cia³a. Byæ mo¿e to wy³¹cznie ono wytwarza boskie wizje? Nurtuje mnie py-
tanie: czy re¿yser po prostu zuniwersalizowa³ i „umetafizyczni³” konkretny prob-
lem spo³eczny, tak naprawdê go unikaj¹c, czy jednak celowo nie da³ siê wmanewro-
waæ w partykularn¹ i ju¿ zdefiniowan¹ pozycjê, która uniemo¿liwia stworzenie
nowej wizji i nowych linii podzia³u?

„Kiedy w¹¿ zrzuca star¹ skórê – to ponownie s³owa ostatniego z ¿yj¹cych bol-
szewików – to zanim pokryje siê now¹, bêdzie niczym nagie bezbronne dziecko od-
dane si³om chaosu. Pozbawiony skóry, rozreguluje siê, straci spójnoœæ i zginie. Czy
wy, moje m³ode wê¿e, macie now¹ skórê?” Prior koñczy spektakl s³owami: „Zaczy-
na siê Wielka Praca”. Teatr Warlikowskiego do tej pory opowiada³ o rozregulowa-
nym œwiecie chaosu, który ju¿ zrzuci³ star¹ skórê, jednak nie wytworzy³ jeszcze no-
wej. O okresie kulturowej przemiany; st¹d temat rozchwianych i niestabilnych
to¿samoœci. Byæ mo¿e s³owa Priora œwiadcz¹ o koniecznoœci wypracowania nowej
skóry œwiata, zatem nie tyle s¹ ironiczne, ile zwiastuj¹ otwarcie nowego rozdzia³u.

Piotr Gruszczyñski zauwa¿y³, ¿e przestrzeñ w teatrze Warlikowskiego stanowi
pomieszanie œwi¹tyni, w zasadzie ju¿ dawno opuszczonej przez Boga i cz³owieka, ze
sterylnie okrutn¹ i zimn¹ przestrzeni¹ prosektoryjn¹. To nie jest œwiat przyjazny
cz³owiekowi. Wydaje siê, ¿e œwiatopogl¹d warszawskiego re¿ysera ma wiele wspól-
nego z gnoz¹. Œwiat, materia, natura i historia – nie daj¹ szans na odkupienie, prze-
pe³nione s¹ z³em. O z³u opowiada³ ju¿ Hamlet, a spe³niaj¹ca siê „ciemna magia no-
cy” nadawa³a ton ca³ej inscenizacji. Z³o w tym spektaklu nie mia³o swojego Ÿród³a,
celu ani uzasadnienia. Re¿yser twierdzi³, ¿e ma mityczny charakter, zara¿a ca³y
œwiat, piêtnuj¹c ka¿d¹ poszczególn¹ relacjê miêdzyludzk¹. Nie by³o to z³o historii,
poniewa¿ tematy historiozoficzne i polityczne zosta³y ca³kowicie pominiête w in-
scenizacji na rzecz intensywnej wiwisekcji relacji rodzinnych, rozgrywanych wedle
scenariusza nakreœlonego przez psychoanalizê.

W Bachantkach Eurypidesa, pokazanych po raz pierwszy 9 lutego 2001 r. w Tea-
trze Rozmaitoœci, Dionizos wkracza³ w racjonalne uniwersum Penteusza, w³adcy
Teb, z bezwzglêdn¹ si³¹. Z irracjonalnym, nieznosz¹cym sprzeciwu impetem. Przy-
chodzi³ z zewnêtrznej, nieoswojonej przestrzeni natury, ze sfery niecywilizowa-
nej, a wkracza³ w przestrzeñ miasta, zorganizowan¹ i poddan¹ oficjalnym pra-
wom, by pomœciæ swoj¹ matkê Semele. Graj¹cy go Andrzej Chyra porusza³ siê ze
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zwierzêc¹ precyzj¹, miêkko, podstêpnie, mówi³ dziwnie wibruj¹cym, nieludzkim
g³osem. Dionizos to bóstwo zniewieœcia³e, a nie solarny bóg ojciec. Jego wyznaw-
czynie stylizowane by³y na kobiety, jakie spotkaæ mo¿na w polskich koœcio³ach ka-
tolickich, z ksi¹¿eczkami do nabo¿eñstwa w rêkach, przyodziane w karaku³owe fu-
tra. Ostatecznie wpada³y w religijny sza³, rozszarpuj¹c cia³o Penteusza. Wczeœniej
jednak rozgrywa³o siê nierówne – choæ w jakimœ sensie symetryczne, bo bóg i cz³o-
wiek niejako odbijali siê w sobie, stanowili dwie paradoksalnie sprzeczne i do-
pe³niaj¹ce siê si³y – starcie cz³owieka z bogiem. Twardy i mê¿ny Penteusz ulec
musia³ nieprzejednanej naturze boga: ubrany w damsk¹ sukniê, upokorzony i obez-
w³adniony, doznawa³ wtajemniczenia w irracjonalny kult. Choæ wcielony w ludzk¹
postaæ, jak Chrystus, Dionizos pozostawa³ ca³kowicie obcy teologii chrzeœcijañ-
skiej. Widz odrzuciæ musia³ wyobra¿enia o sprawiedliwoœci i mi³osierdziu boskim.
Dzia³ania boga, ca³kowicie nieludzkiego i niepoznawalnego, nie ogarnia³ rozum,
nie pomaga³y ¿adne znane kulturowe wyobra¿enia i kategorie. Nieuzasadnione
dzia³anie wzbudza³o sprzeciw. Warlikowski pokaza³, ¿e pod powierzchni¹ racjonal-
nego ³adu drzemi¹ uœpione si³y, w ka¿dej chwili gotowe eksplodowaæ z nieprzewi-
dywaln¹ moc¹. W spektaklu traci³ obowi¹zywanie podzia³ na dobro i z³o, ujawnia-
j¹c swoj¹ ludzk¹ genezê.

Dokonane przez Rolanda Barthesa we Fragmentach dyskursu mi³osnego ryzy-
kowne porównanie sytuacji zakochanego podmiotu do sytuacji wiêŸnia obozu
w Dachau zainspirowa³o Sarah Kane do napisania Oczyszczonych. Warlikowski
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w swoim spektaklu wyci¹gn¹³ z tego porównania ostateczne konsekwencje. Wszyst-
kie postacie znajduj¹ siê w po³o¿eniu opisanym przez Barthesa: „Obie te sytuacje
maj¹ jednak coœ wspólnego: s¹ panicznie dos³owne: s¹ sytuacjami bezwzglêdnymi,
bezpowrotnymi: przerzuci³em siebie w innego z tak¹ si³¹, ¿e kiedy mi go brakuje,
nie mogê siê pozbieraæ, sam siebie odzyskaæ: jestem zgubiony, na zawsze”. Mi³oœæ
to wszechw³adna têsknota ka¿dej z postaci, odczuwana fizjologicznie, dotkliwie.
Przekleñstwo stanowi niemo¿noœæ porozumienia z ukochanym, zespolenia siê
z nim, odzyskania go dla siebie w ca³ej jego pe³ni. Ekspresja uczuæ, bez wzglêdu na
to, czy s³owna, czy dokonywana w geœcie i tañcu, zawsze pozostaje niepe³na, w ja-
kimœ stopniu zafa³szowana. Na ten fa³sz czeka Tinker, bezwzglêdny kat œwiata
Oczyszczonych. Za najdrobniejsze k³amstwo odcina jêzyk, d³onie, nogi kochanków.
W spektaklu dzieje siê to poprzez poetyckie metafory wizualne, co nie znaczy, ¿e
jest pozbawione okrutnej intensywnoœci emocjonalnej. Realizm nie by³by mo¿liwy.
Jakiekolwiek próby realistyczne okaza³yby siê groteskowe. Znów zimna przestrzeñ,
po³¹czenie sali gimnastycznej, ³aŸni, kliniki, prosektorium. Ka¿da z wymienionych
definicji przestrzeni wydaje siê uzasadniona i przywo³uje inne skojarzenia. Prze-
strzeñ o niejasnym statusie s³u¿y manipulowaniu ontologicznym statusem posta-
ci. Ich oczyszczaniu, destylacji do lepszej formy ¿ycia. Na tym etapie Warlikow-
ski poddaje krytyce niebezpieczne marzenia tych, którzy chc¹ naprawiaæ œwiat,
kieruj¹c siê spójnymi projektami nowego ¿ycia. Którzy wierz¹ w bezwzglêdn¹
sprawiedliwoœæ, a ka¿de wydarzenie miêdzyludzkie sk³onni byliby rozpatrywaæ
w perspektywie moralnej. Czy w takim razie koñcowa scena Anio³ów... to rzeczywi-
œcie otwarcie nowej perspektywy?

W Hamlecie, Bachantkach i Oczyszczonych najdotkliwiej wyra¿ona zosta³a upad³a
natura ludzkiego œwiata. Albo mamy do czynienia z absolutn¹ transcendencj¹ Bo-
ga, który tak dalece oddzielony jest od stworzenia, ¿e odczuwany jest jako nieobec-
ny, albo z bogiem nieludzkim, choæ w ludzkiej postaci, albo z transcendencj¹ po-
wstaj¹c¹ z immanencji, z momentalnego rozb³ysku œwiat³a, jaki rodzi siê w sferze
miêdzyludzkiej. Jeœli odwo³aæ siê do teologii judaistycznej, mo¿na powiedzieæ, ¿e
wyczuwalna jest w tym œwiecie têsknota mesjaniczna. To jednak mesjanizm apoka-
liptyczny, który zak³ada ca³kowit¹ destrukcjê immanentnego porz¹dku, ludzkiego
œwiata wraz z jego wytworami. Królestwo mesjañskie to koniec historycznego œwia-
ta, nie zaœ jego zwieñczenie czy cel. Taka koncepcja, bliska g³oszonej przez Waltera
Benjamina we Fragmencie teologiczno-politycznym, pozwala pomyœleæ zarazem o me-
sjanicznej nadziei i dostrzegaæ ca³kowite odczarowanie œwiata bez jakiegokolwiek
boga. Upadek zaœ przybli¿aæ nas mo¿e do zbawienia, którego intuicjê dostajemy
w sta³ym pragnieniu szczêœcia. Czy nie takie s¹ wszystkie pragnienia postaci w tea-
trze Warlikowskiego? Zarazem jednak d¹¿enie do szczêœcia odbywa siê w przeciw-
nym kierunku do ruchu mesjanicznego. Dopiero cierpienie cz³owieka by³oby zgod-
ne z tym ruchem, wedle zasady, ¿e im gorzej, im dalej posuniêta destrukcja, tym
lepiej, bo bli¿ej apokaliptycznego koñca, k³ad¹cego kres niezbawionemu, ca³kowi-
cie zeœwiecczonemu œwiatu. Byæ mo¿e tak¹ logik¹ kieruje siê Tinker z Oczyszczo-
nych, kat-eksperymentator, któremu paradoksalnie mo¿e nie tylko zale¿eæ na zapro-
wadzeniu utopijnego stanu absolutnej zgodnoœci s³ów i faktów, doprowadzonym do
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skrajnoœci spe³nieniu ¿yczeñ pozosta³ych postaci, ale te¿ na destrukcji, zniszczeniu
tego, co istnieje. Ka¿dej z postaci, która znalaz³a siê pod jego w³adz¹, funduje coraz
wiêksze nieszczêœcie, intensyfikuje jej cierpienie. Jednak im tego cierpienia wiêcej,
tym silniej postacie pragn¹ mi³oœci, która daje szczêœcie, tym bardziej próbuj¹ wyr-
waæ siê ze stanu coraz wiêkszego upadku. Obcina jêzyk Carlowi, by nie móg³ wy-
znaæ Rodowi mi³oœci. Kiedy ten próbuje pisaæ, obcina mu rêce. To wzmaga deter-
minacjê – Carl próbuje wytañczyæ swoj¹ mi³oœæ. To, co mesjañskie, pojawia siê
w tym, co niezrealizowane, w resztce z nieosi¹gniêtego szczêœcia. Adam Lipszyc tak
komentuje benjaminowski Fragment...: „Ironia naszego d¹¿enia do szczêœcia i na-
szej czasowej egzystencji w ogólnoœci polega wiêc ostatecznie na tym, ¿e nastanie
zbawienia by³oby ruchem w stronê przeciwn¹, przerywaj¹cym to wieczne d¹¿enie,
jako ¿e to, co istnieje – i to, co uda³o nam siê osi¹gn¹æ – jest istotnie fa³szywym po-
kojem, któremu inwazja apokaliptycznej przemocy musi po³o¿yæ kres; mimocho-
dem jednak, w swojej klêsce, nasze d¹¿enie do szczêœcia kreœli zarys mesjañskiego
Królestwa”2. D¹¿enie jest tym silniejsze, im wiêkszy upadek i próby jego prze³ama-
nia, przebicia siê w stronê szczêœcia. Oczyszczonych koñczy projekcja wielkiego po-
marañczowego œwiat³a. Byæ mo¿e, paradoksalnie, otwieraj¹cego now¹ perspektywê.

Pozbawiony znaków boskiej obecnoœci, bezwzglêdny œwiat spektakli Warlikow-
skiego kreœli zarys mesjañskiego Królestwa przez d¹¿enia postaci do prze³amania
stanu upadku i cierpienia, w jakim siê znalaz³y. Jego ch³ód, odczarowanie, pustka
nie przekreœlaj¹ nadziei. I w³aœnie w tym, co w nim najbardziej przera¿aj¹ce i apo-
kaliptyczne, w dojmuj¹cym poczuciu upadku, zderzonym z daremnymi próbami
d¹¿enia do szczêœcia, które nie przychodzi, najsilniej odczuwam potencja³ religijny.
Jeœli Oczyszczeni stanowi¹ kulminacjê pewnego etapu twórczoœci Warlikowskiego,
to opisany przeze mnie powy¿ej model mo¿na prze³o¿yæ równie¿ na inne spektakle.
Wydaje siê, ¿e mesjanizm apokaliptyczny dobrze opisuje paradoksaln¹, niewyra-
¿on¹ nigdzie dyskursywnie, teologiczn¹ zasadê dzie³a Warlikowskiego. Czy jako
dyrektor nowego teatru, po rozstaniu z Teatrem Rozmaitoœci, przemianowanym
w miêdzyczasie na TR Warszawa, w starej zajezdni tramwajowej na Mokotowie na-
dal bêdzie j¹ stosowa³?
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KALENDARIUM WARSZAWSKIEGO
¯YCIA TEATRALNEGO 1989–2007

1989
Kalendarium warszawskiego ¿ycia teatralnego 1989–2007

10 II
Kubuœ Fatalista Denisa Diderota, scen. Witold Zatorski, re¿. Zbigniew Zapasiewicz,
Teatr Dramatyczny.

Kubuœ Anno Domini 1989 nie jest taki, jak jego poprzednik na tej samej scenie, to
oczywiste. Zmieni³ siê czas, mentalnoœæ widzów, sposób patrzenia na rzeczywistoœæ. Nie
jestem pewna, czy nale¿y o tym przypominaæ, wykorzystuj¹c wielokrotnie ju¿ oœmie-
szan¹ „bu³eczkê profesora Krasiñskiego” (ta na scenie te¿ nie sprawia³a wra¿enia chru-
pi¹cej), ale z pewnoœci¹ spektakl Zapasiewicza bêdzie stopniowo obrastaæ anegdotami,
skojarzeniami, ¿artami”.

Anna Wdowiñska, W Dramatycznym – powtórka z Diderota, „Dziennik Ludowy” 1989, nr 74.

4 VI
Wybory do sejmu kontraktowego. W sejmie znalaz³ siê Andrzej £apicki (okrêg war-
szawski), w senacie Gustaw Holoubek (kroœnieñskie), Andrzej Szczepkowski (che³m-
skie). Do senatu wybrano równie¿ Andrzeja Wajdê (suwalskie).

12 IX
Izabella Cywiñska obejmuje urz¹d ministra kultury i sztuki w rz¹dzie premiera Tadeu-
sza Mazowieckiego.

27 IX
Brat naszego Boga Karola Wojty³y, re¿. Krystyna Skuszanka, Teatr Narodowy (Teatr Ma³y).

„Szukaj¹c ratunku, Skuszanka zdecydowa³a siê na premierê, która wydawa³a siê
pewnym sukcesem i której wystawienie œrodowisko przewidywa³o od pocz¹tku. Kra-
sowski, planuj¹c repertuar na sezon 1989/1990, prosi³ ministerstwo o zatwierdzenie
w Teatrze Ma³ym dramatu Karola Wojty³y Brat naszego Boga »w nowej inscenizacji
Krystyny Skuszanki, adresowanej do wê¿szego grona widzów w porównaniu z prapre-
mierow¹ inscenizacj¹ w roku 1981«. Dramat nale¿y wystawiæ, bo »ukaza³y siê ju¿ zapo-
wiedzi kanonizacji Brata Alberta w listopadzie br. Data premiery zrymuje siê z t¹
uroczystoœci¹«. Warszawa, nie Kraków, sukces by³ problematyczny”.

Magdalena Raszewska, Teatr Narodowy 1949–2004, Warszawa 2005, s. 239.



3 X
Teatrowi Powszechnemu nadano imiê Zygmunta Hübnera.

30-31 X
Nadzwyczajny Walny Zjazd Zwi¹zku Artystów Scen Polskich. Zjednoczenie œrodowi-
ska aktorskiego, rozbitego rozwi¹zaniem ZASP w stanie wojennym i powo³aniem
tzw. neo-ZASP (przez w³adze PRL), którym od 1988 r. kierowa³ Kazimierz Dejmek.
Prezesem odnowionego Zwi¹zku po kryzysie wyborczym (kandyduj¹cy na funkcjê pre-
zesa Gustaw Holoubek nie otrzyma³ wymaganej wiêkszoœci g³osów) wybrano Andrzeja
£apickiego.

16 XII
Ma³a apokalipsa Tadeusza Konwickiego, re¿. Krzysztof Zaleski, Teatr Ateneum.

„Spektakl zd¹¿y³ mieæ przy tym swoj¹ historiê, jako ¿e jego pierwsza wersja przed
dwoma laty zosta³a zdjêta z Teatru Dramatycznego. S³owem – by³a to teraz premiera, na
któr¹ siê czeka³o (a na niewiele premier czeka siê w tej chwili). Mia³o byæ œwiêto; ale nie
uda³o siê niestety. Wstyd powiedzieæ – rozlaz³o siê. (…) Wszechobecny telewizor zazna-
czany jest w³¹czeniem jakiejœ zielonej œwietlówki w pudle na proscenium, gdy tymcza-
sem pokazywani niby w telewizji sekretarze odgrywaj¹ pantomimê na scenie (tu¿ za
bohaterami. Nadzwyczaj to anemiczne, nie posk³adane we wspólny rytm, pozbawione
sugestywnoœci i fantazji. A tak niewiele by jej trzeba, aby rozkrêciæ zdech³y soc-festyn –
parê baloników, hase³, flag”.

Tomasz Kulikowski, Bardzo ma³a apokalipsa, „Odra” 1990, nr 4.

1 XII
Wojciech Maryañski zostaje dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Popularnego
w miejsce Andrzeja Ziêbiñskiego.

14 XII
Letycja i lubczyk Petera Shaffera, re¿. Maciej Englert, Teatr Wspó³czesny.

„Mistrzowski duet [Maja Komorowska i Zofia Kucówna]. Œmiech i zabawa rzadko
goszcz¹ na widowniach naszych teatrów. Maciej Englert udowodni³, ¿e komedia mo¿e
byæ dla widza nie tylko wytchnieniem i okazj¹ do oderwania siê od codziennych zma-
gañ, lecz równie¿ wdziêcznym materia³em do stworzenia bardzo porz¹dnego przedsta-
wienia”.

Jerzy Soko³owski, Od „Termopil…” do „Letycji…”, „Teatr” 1990, nr 3.

1990

1 I
Pracownia „Teatr” przechodzi w ramy Pó³nocnego Centrum Sztuki – Teatr Komedia.

1 I
Marek Weiss-Grzesiñski zostaje dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Kome-
dia w miejsce Olgi Lipiñskiej.

7 I
Spotkanie minister kultury i sztuki Izabelli Cywiñskiej z dyrektorami teatrów drama-
tycznych z ca³ego kraju. „Mówmy o duchu, a nie o pieni¹dzach” – zaapelowa³a minister
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Cywiñska, spotkanie zdominowa³y jednak kwestie ekonomiczne, a przede wszystkim
og³oszenie projektu kategoryzacji teatrów polskich. W³adze pañstwowe mia³y zamiar
zmniejszaæ zakres swoich uprawnieñ na rzecz samorz¹dów lokalnych. Andrzej Ziêbiñ-
ski, dyrektor departamentu teatru, przedstawi³ projekt: „W nowej sytuacji teatry winny
w naturalny sposób znaleŸæ siê w krêgu subwencjonowania tych samorz¹dów. Ale nie
wycofujemy siê równie¿ z naszej pomocy. Jej zasady musz¹ jednak – na skutek ogra-
niczonych œrodków – ulec zmianie. Nie jesteœmy w stanie troszczyæ siê z równ¹ si³¹
o wszystkie sceny”.

24 II
Dziesiêæ portretów z czajk¹ w tle wg Antoniego Czechowa, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr
Studio.

„Fortepian mieœci³ siê w przestrzeni Czajki krakowskiej, pojawia siê i w Warszawie.
Ale niegdyœ by³ to fortepian »wypatroszony«, martwy instrument, symbol destrukcji,
wykorzystany li tylko jako fragment dekoracji. Obecnie fortepian gra – zarówno melo-
die, jak i rolê w przedstawieniu. Zamiast w loteryjkê czechowowscy bohaterowie graj¹
na nim w bilard – pi³eczka wydobywa zeñ dŸwiêki, przeskakuj¹c po strunach, powstaje
scena pe³na zadumy i subtelnego humoru. Ta ewolucja funkcji fortepianu wydaje siê ja-
koœ równoleg³a do ewolucji w samej koncepcji Czajki Grzegorzewskiego na przestrzeni
dziesiêciu lat.

»Ach jak lekko, ach jak lekko!« œpiewaj¹ chórem aktorzy na warszawskiej scenie.
Nie krêpuje ich ¿elazna dyscyplina, któr¹ Grzegorzewski narzuci³ w Krakowie, nie krê-
puje ona samego przedstawienia, jest w nim miejsce na zmiany nastrojów, na bogactwo
ekspresji, na humor. Œwiat bohaterów Czechowa znów jest sztuczny – ale z innych po-
wodów. Poruszaj¹ siê oni swobodnie, bo poruszaj¹ w ca³kowitej pustce, która emanuje
ze sceny dziêki precyzyjnemu systemowi pauz, symultanicznych dzia³añ, adresowanych
w pró¿niê gestów. Absolutny brak kontaktu miêdzy postaciami obrazuje brak jakich-
kolwiek autentycznych wiêzi, a w œlad za nim autentycznych prze¿yæ. Rezultat jest rów-
nie, jeœli nie bardziej, przejmuj¹cy co przed dziesiêciu laty – obserwujemy rozpaczliw¹
grê pozorów: pozorów ¿ycia, pozorów sztuki”.

Wanda Zwinogrodzka, „Czajka” raz jeszcze, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 5.

30 III
Wyzwolenie-Wyspiañski-Norwid wg Cypriana K. Norwida i Stanis³awa Wyspiañskiego,
re¿. Adam Hanuszkiewicz.

„Na mi³oœæ bosk¹, dlaczego w tym kabaretowo ujêtym kikucie »Wyzwolenia« cen-
tralnym rekwizytem jest ³ó¿ko? Dlaczego Konrad niemal bez przerwy gra w gaciach,
a wo³aj¹c o czyn, chwyta Muzê (³adn¹ zreszt¹) za pierœ (lew¹, o ile pamiêtam)? Dlaczego
nie ocala³y przynajmniej niektóre, przepiêkne poetycko, znane na pamiêæ fragmenty?
Co znaczy koñcowe pandemonium, rodem z lunaparku? Czy mo¿e polskie piek³o? Jak
ma to przyj¹æ ktoœ, kto jak ja pamiêta Konrada-Osterwê? I jakiego wyobra¿enia maj¹
o tym dramacie nabraæ niedorostki, które w po³owie zape³nia³y widowniê, poza tym
pustaw¹?”

Juliusz Kydryñski, „Dziennik Polski” 1990, nr 98.

56 Kalendarium warszawskiego ¿ycia teatralnego 1989–2007



1 IV
Maciej Wojtyszko zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Powszechnego w miejsce
Andrzeja Wajdy.

26 IV
Na podstawie zarz¹dzenia MKiS i Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy podzie-
lono Teatr Narodowy na dwie instytucje: Teatr Ma³y – Teatr Narodowy w Odbudowie
(organ za³o¿ycielski MKiS) i Teatr Na Woli (organ za³o¿ycielski Prezydent Warszawy).
Teatr Na Woli sta³ siê scen¹ impresaryjn¹, dyrektorem naczelnym i artystycznym zosta³
Bogdan Augustyniak. Zadecydowano, ¿e z dniem 31 VIII nast¹pi rozwi¹zanie zespo³u
Teatru Narodowego. By³o to pierwsze z nielicznych zwolnieñ grupowych w polskich
teatrach. Izabella Cywiñska podjê³a tê decyzjê z powodu niskiego poziomu artystyczne-
go teatru.

Tego dnia odby³a siê ostatnia premiera Teatru Narodowego przed rozwi¹zaniem
– Szeœæ postaci szuka autora Pirandella (re¿. Jerzy Krasowski, w Teatrze Ma³ym).

5 V
Maciej Prus zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Dramatycznego w miejsce Zbig-
niewa Zapasiewicza.

27 V
Rada Teatru przy MKiS og³asza ramowy Projekt Programu Ochrony Polskiego ¯ycia
Teatralnego i przedk³ada Izabelli Cywiñskiej (po dwunastogodzinnych obradach ple-
narnych, jak podano w komunikacie). Program zawiera³ propozycjê nowej geografii
teatralnej oraz nowego sposobu finansowania teatru. Opracowano listê teatrów pañ-
stwowych, która pokrywa³a siê z list¹ teatrów I kategorii z wczeœniejszej ministerialnej
propozycji. Sieæ teatrów pañstwowych mia³a obj¹æ najwa¿niejsze oœrodki ¿ycia kultu-
ralno-artystycznego w kraju. W sk³ad sieci mia³yby wejœæ teatry: Ateneum, Polski,
Powszechny, Studio, Wspó³czesny w Warszawie, Wybrze¿e w Gdañsku, Œl¹ski w Kato-
wicach, Stary w Krakowie, im. Osterwy w Lublinie, im. Jaracza w £odzi, Nowy w Po-
znaniu, im. Horzycy w Toruniu, Polski we Wroc³awiu. „Proponowana sieæ teatrów jest
w gruncie rzeczy jedynie usankcjonowaniem funkcjonuj¹cych w œrodowisku od lat no-
towañ artystycznych” – podsumowywali swoje wskazania autorzy. Pozosta³e teatry sta-
³yby siê teatrami komunalnymi i przejœæ mia³y w gestiê samorz¹dów terytorialnych.
Projekt nie zosta³ zrealizowany.

31 V
Krystyna Skuszanka odchodzi z funkcji dyrektora artystycznego Teatru Narodowego.

6 VI
Komediant Thomasa Bernharda, re¿. Erwin Axer, Teatr Wspó³czesny.

„£omnicki ma wiele twarzy. Czêsto je zmienia, ale wszystkie s¹ jego w³asne, choæ
mog¹ wydawaæ siê maskami. Oto aktor. Lub – jak kto woli – komediant. To okreœlenie
ma odcieñ zdecydowanie pogardliwy, £omnicki bywa wynios³y i pokraczny, ma³ostko-
wy i patetyczny, grubiañski i serdeczny. Jest klownem i artyst¹, pociesznym kabotynem
i wielkim szamanem. Mo¿e siê wydaæ brutalny, ale na pewno nie nikczemny. (…) Aktor
Bruscon grany przez £omnickiego jest komediantem kresu epoki. Zarazem koñca pew-
nej kultury, a tak¿e teatru. Komediantem niepotrzebnym i ca³kowicie osamotnionym.
Œwiat wokó³ niego wydaje siê nam znajomy, taki podobny do tego, który nas otacza. Ale
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to nie jest œwiat Bruscona, nie jego teatr, nie jego publicznoœæ. Nawet on nie jest taki
sam, jak niegdyœ. Czuje siê wypalony, sam sobie wymyœla od dyletantów”.

Barbara Winnicka, Erwin Axer wraca do Utzbach, „S³owo” 1990, nr 10.

1 IX
Teatr Popularny zmienia nazwê na Teatr Szwedzka 2/4.

8 IX
Tamara. Opowieœæ filmowa na ¿ywo Johna Krizanca, re¿. Maciej Wojtyszko, koprodukcja
Centrum Sztuki Studio, Tamara International Inc. oraz Baquet bufet – Holiday Inn.

„Aktorstwo: œrednie. Nie bêdê jak inni – podziwia³ tego, ¿e aktorzy graj¹ na for-
tepianie, bez suflera i sma¿¹ prawdziw¹ jajecznicê. Nie takie to znowu trudne i w prze-
strzeni w ten sposób zorganizowanej, w bliskim kontakcie z widzem, konieczne”.

Andrzej Wanat, Zdarzenie, „Teatr” 1990, nr 12.

9 IX
Witold Filler odchodzi z funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Syrena.

3 XII
Shirley Valentine Willy’ego Russella, re¿. Maciej Wojtyszko, Teatr Powszechny.

„P³ytki i banalny, w gruncie rzeczy, tekst Willy Russella, dziêki wspania³ej interpre-
tacji Krystyny Jandy nabra³ na scenie »Powszechnego« g³êbszego znaczenia”.

Temida Stankiewicz-Podhorecka, Dialog ze œcian¹, „¯ycie Warszawy” 1990, nr 270.

4 XII
Janusz Józefowicz, Janusz Stok³osa i producent Wiktor Kubiak publikuj¹ na ³amach
„Expressu Wieczornego” artyku³ W sprawie tak zwanej „prywatyzacji teatrów”, w którym
wyjaœniaj¹ swoje perypetie z dyrekcj¹ Teatru Dramatycznego i próbê zakupu zad³u¿one-
go Teatru Syrena. Wreszcie pada g³oœno problem prywatyzowania teatrów.

1991

1 I
Zbigniew Korpolewski zostaje dyrektorem naczelnym Teatru Syrena.

5 I
Szko³a obmowy Bogus³awskiego, re¿. Jan Bratkowski, Teatr Polski.

„Czy (…) mamy do czynienia z przedstawieniem fatalnym? Widzia³em gorsze.
Rzecz jednak w tym, ¿e niezale¿nie od swoich s³aboœci przedstawienie to nie budzi ¿ad-
nych myœli i emocji, nie fascynuje i nie odstrasza. Ten problem staje przede mn¹ przy
okazji wielu premier w Teatrze przy Foksal i Karasia. Premiera, jeszcze jedno przedsta-
wienie rzadko dziœ grywanej polskiej sztuki klasycznej i nic siê nie zmienia. Pozostaje
ogromny szacunek dla Kazimierza Dejmka, dla teatru, który próbuje wyznaczaæ tea-
tralny pion i… dziwna pustka, znu¿enie. Czy to wystarcza? Z pewnoœci¹ jest coœ szla-
chetnego w upartym wystawianiu tych rzadko dziœ grywanych utworów. Pamiêtaj¹c
o tym, nie protestuj¹c przeciwko repertuarowi, dokonujê rachunku oczekiwañ i za-
wodów, ciekawoœci i nudy. Jednak ostatnie s³owo powraca najczêœciej. Przedstawienia
Teatru Polskiego zbyt czêsto bywaj¹ wy³¹cznie nudne i nie jest to nuda po¿yteczna,
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sprzyjaj¹ca myœleniu. To raczej stan obojêtnoœci, jaki odczuwam patrz¹c na podrabiany
antyk”.

Marek Zagañczyk, Bez Pekin do Otwocka, „Teatr” 1991, nr 3.

11 I
Krzysztof Zaleski zostaje dyrektorem Instytutu Teatru Narodowego.

15 I
Robert Satanowski odchodzi z funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru
Wielkiego.

30 I
Metro Janusza Stok³osy i sióstr Miklaszewskich, re¿. Janusz Józefowicz, Produkcja: PZ
„Batax” Wiktora Kubiaka, Teatr Dramatyczny.

Pierwszy musical w Polsce wyprodukowany za prywatne pieni¹dze Wiktora Kubia-
ka, polskiego biznesmena ze szwedzkim paszportem. Kubiak na potrzeby Metra
wynajmowa³ Teatr Dramatyczny, mia³ nawet plan kupienia teatru od miasta – to dopro-
wadzi³o do konfliktu z dyrektorem artystycznym teatru Maciejem Prusem.

14 IV
Œmieræ Iwana Iljicza wg Lwa To³stoja, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Studio

Recenzenci zachwycaj¹ siê rol¹ Jana Peszka, dostrzegaj¹ nowy (prostszy, mniej
ch³odny) styl przedstawieñ Grzegorzewskiego. Wanda Zwinogrodzka wskazuje te¿ naj-
wiêksz¹ zaletê spektaklu: „Eliminacja refleksji o œmierci jest mo¿e najwiêkszym grze-
chem wspó³czesnej, zlaicyzowanej kultury. Wprost nie sposób przeceniæ wartoœci dzie³,
które tê lukê próbuj¹ wype³niæ”.

Wanda Zwinogrodzka, O œmierci siê milczy, „Gazeta Wyborcza” 1991, nr 104.

16 IV
Ubu królem Alfreda Jarry’ego, re¿. Kazimierz Dejmek, Teatr Polski.

„Twórca wykaza³ dobitnie, nie pozostawiaj¹c cienia w¹tpliwoœci, ¿e Ubu – to Wa³êsa,
a Ubowa – Pani Danuta. Tylko to zapewne, ¿e nie by³o pod rêk¹ dwóch takich, którzy
zagraliby za psie pieni¹dze epizodyczn¹ rolê sprawi³o, ¿e nie wkraczaj¹ na scenê dwa
paskudne kar³y – bliŸniaki. (…) Czy nie nale¿y ¿a³owaæ, ¿e Dejmek nie wzi¹³ siê wczeœ-
niej za Hamleta, zlecaj¹c nowe t³umaczenie na jêzyk wspó³czesnych realiów politycz-
nych choæby Andrzejowi Szczypiorskiemu?”

Lech Dymarski, „Tygodnik Solidarnoœæ” 1991, nr 25.

17 IV
Zespó³ Janusza Wiœniewskiego rozpoczyna dzia³alnoœæ w budynku dawnego kina Syre-
na przy ul. In¿ynierskiej 4. Zespó³ dzia³a w ramach Centrum Sztuki Studio.

4 VI
Zosta³o zawarte porozumienie miêdzy Zarz¹dem Zwi¹zku Dzielnic-Gmin Warszawy
a Wojewod¹ Warszawskim, na mocy którego sto³eczny samorz¹d sta³ siê organem za³o-
¿ycielskim nastêpuj¹cych teatrów: Dramatycznego, Guliwer, Komedia, Baj, Syrena,
Nowego, Scena Prezentacje, Na Woli, Ochoty, Rozmaitoœci, Szwedzka 2/4 oraz Operetki
(póŸniej Teatr Muzyczny Roma). Wojewoda i samorz¹d zlekcewa¿yli nawet opinie pra-
wników co do legalnoœci ca³ego dzia³ania. Ministerialni urzêdnicy uwa¿ali, ¿e umowa
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nie mia³a mocy formalnoprawnej, poza tym porozumienie zawarto bez wiedzy i zgody
ówczesnego ministra kultury i sztuki, Marka Rostworowskiego. Dyrektor Wydzia³u
Kultury Urzêdu Wojewódzkiego Andrzej Hagmajer nastêpuj¹co broni³ siê przed za-
rzutami: „Porozumienie miêdzy Wojewod¹ Warszawskim Bohdanem Jastrzêbskim
a Zarz¹dem Zwi¹zku Dzielnic-Gmin Warszawy, reprezentowanym przez Stanis³awa
Wyganowskiego, zosta³o podpisane zgodnie z ustaw¹ Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o samorz¹dzie terytorialnymi i ustawê o pracownikach samorz¹dowych z dnia 10 maja 1990
(Dz. U. nr 38 z dn. 22.05.1990). Rozdzia³ II tej ustawy, zatytu³owany »Nabycie mie-
nia komunalnego«, okreœla rodzaj i sposób przekazania mienia ogólnonarodowego do
gmin. W przypadku 14 instytucji artystycznych wymienionych w porozumieniu ma za-
stosowanie przepis art. 5 ust. 4 stwierdzaj¹cy, ¿e »Gminie na jej wniosek mo¿e byæ tak¿e
przekazane mienie ogólnonarodowe (ogólnopañstwowe) (…), je¿eli jest ono zwi¹zane
z realizacj¹ jej zadañ«. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e do zadañ Zwi¹zku Dzielnic-Gmin
Warszawy nale¿y opieka nad ¿yciem kulturalnym w stolicy. Dlatego Wojewoda War-
szawski odpowiedzia³ pozytywnie na przedstawiony wniosek w sprawie przejêcia mie-
nia w postaci 14 instytucji artystycznych”.

Andrzej Hagmajer, Metro gór¹ – polemika, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 53.

5 VI
S³awomir Pietras zostaje dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego.

15 VI – 26 VIII
I Festiwal Mozartowski organizowany przez Warszawsk¹ Operê Kameraln¹. Festiwal
zas³yn¹³ w œwiecie wystawieniem wszystkich dzie³ operowych Mozarta w ci¹gu dwóch
miesiêcy.

WRZESIEÑ
Alfred Nowak zostaje dyrektorem Zarz¹du Teatrów Miejskich. Wraz z radnym Jerzym
Zassem bêdzie orêdownikiem prywatyzowania teatrów miejskich.

14 IX
Umiera Mieczys³aw Czechowicz, aktor.

20 IX
Marek Weiss-Grzesiñski odchodzi z funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego Tea-
tru Pó³nocnego (dawniej Komedia).

1 X
Anna Sapiego zostaje dyrektorem naczelnym Teatru Dramatycznego w miejsce Mieczy-
s³awa Marszyckiego.

11 X
Umiera Janina Romanówna, aktorka i pedagog PWST w Warszawie.

21 XI
Polowanie na karaluchy Janusza G³owackiego, re¿. Laco Adamik, Teatr Ateneum – pol-
ska prapremiera sztuki.
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25 XI
Czekaj¹c na Godota Samuela Becketta, re¿. Antoni Libera, Teatr Ma³y.

Mimo ¿e w obsadzie znaleŸli siê Krzysztof Kowalewski (Estragon), Wies³aw Mich-
nikowski (Wladimir), Jan Kobuszewski (Lucky), Janusz Gajos (Pozzo), spektakl zagra-
no tylko 10 razy – nie pomog³a doskona³a obsada (trudno by³o zgraæ terminy), uznano
te¿, ¿e dramat siê zestarza³.

5 XII
Wesele Stanis³awa Wyspiañskiego, re¿. Kazimierz Dejmek, Teatr Polski.

Powtórka inscenizacji z 1984 r., przyjêta bardzo Ÿle.

14 XII
Metamorfozy Owidiusza, re¿. Michael Hackett, Teatr Dramatyczny.

„Siedzi siê wokó³ prostok¹tu pod³ogi pokrytej jasn¹ wyk³adzin¹. Prawie wszyscy wi-
dzowie maj¹ wiêc miejsca w pierwszym rzêdzie. Zapachy, on¿e Dior rozpylany w powie-
trzu, dyskretnie acz wyczuwalnie. Raj? (…) intensywne wonie bukoliczne (jakieœ nowe
perfumy kwiatowe). Rytm perkusji, wydobywany z instrumentów bardzo a bardzo sta-
ro¿ytnie wygl¹daj¹cych. Kadzid³a. To oprawa przedstawienia (…)”.

Teresa Krzemieñ, Owidiusz pachn¹cy Diorem, „Glob 24” 1991, nr 99.

15 XII
Miasto liczy psie nosy Jerzego Grzegorzewskiego, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Studio.

„Akcja, jeœli mo¿na mówiæ tu o niej jak o zdarzeniach dziej¹cych siê tu i teraz – roz-
grywa siê polsk¹ noc¹ grudniow¹ 1981. Ale tak¿e podczas wielu innych grudni – tych
z Mordu w katedrze Eliota i z Króla Leara Szekspira”.

El¿bieta Morawiec, Sen nocy grudniowej, czyli „Akropolis” Grzegorzewskiego, „Czas Krakow-
ski” 1992, nr 3.

1992

1 I
Po³¹czenie dwóch teatrów lalek – Fraszki i Lalki. Fraszka by³a teatrem objazdowym.
Decyzja wojewody warszawskiego w tej sprawie zapad³a 29 XI 1991.

Teatr Ma³y staje siê drug¹ scen¹ Teatru Wspó³czesnego (do koñca sezonu).

25 I
Czego nie widaæ Michaela Frayna, re¿. Maciej Englert, Teatr Wspó³czesny.

„W latach 1949-1980 szanuj¹ce siê teatry prawie nie grywa³y sztuk tego rodzaju.
Powa¿ni krytycy o nich nie pisali. (…) Dziœ farsa znów powraca na najlepsze sce-
ny, a stra¿nicy powagi i repertuarowej godnoœci polskiego teatru, ci sami czêsto, którzy
jeszcze niedawno lekcewa¿yli jako zbyt b³ahe sztuki Acharda, Pagnola, nawet »ró¿owe-
go« Anouilha, bawi¹ siê dziœ na Fraynie tak, jakby wszystkim dooko³a chcieli oznajmiæ,
¿e ju¿ maj¹ poczucie humoru. Coœ siê zmieni³o”.

Andrzej Wanat, Coœ siê zmieni³o, „Teatr” 1992, nr 4/5.

22 II
Umiera Tadeusz £omnicki, aktor, pedagog, rektor PWST w Warszawie.
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16 III
Wowo Bielicki zostaje dyrektorem naczelnym i kierownikiem artystycznym Teatru
Rozmaitoœci w miejsce Wojciecha Proñskiego-Pronobis.

8 III
Dante 1992 na motywach Boskiej komedii, re¿. Józef Szajna, Teatr Studio.

Szajna po 18 latach wróci³ do spektaklu z okazji jubileuszu 70. urodzin i 45-lecia
pracy twórczej.

5 VI
¯ycie jest cudem na motywach Ulicy krokodyli Brunona Schulza, re¿. Janusz Wiœniewski,
Zespó³ Teatralny Janusza Wiœniewskiego, spektakl odby³ siê w nowej siedzibie zespo³u
– dawnym kinie »Syrena« przy ulicy In¿ynierskiej. Zespó³ boryka³ siê z brakiem dotacji
(wczeœniej dzia³a³ w strukturze Centrum Sztuki Studio) i wkrótce zosta³ rozwi¹zany.

15 VI
Zeonon D¹dajewski zostaje dyrektorem naczelnym Teatru Pó³nocnego.

7 VIII
Umiera Zbigniew Raszewski, wybitny historyk teatru, autor m.in. monografii Bogu-
s³awski, Krótkiej historii teatru polskiego.

8 VIII
Umiera Mariusz Dmochowski, aktor, dyrektor Teatru Nowego (1975-1982).

1 IX
Teatr Na Woli zaczyna dzia³alnoœæ jako Scena Impresaryjno-Agencyjna bez sta³ego
zespo³u.

5 IX
Umiera Bogdan Korzeniewski, re¿yser, historyk teatru, wieloletni dziekan Wydzia³u
Re¿yserii PWST, dyrektor Teatru Narodowego (1952–1954).

19 IX
Œmieræ i dziewczyna Ariela Dorfmana, re¿. Jerzy Skolimowski. Produkcja Gene Gutow-
skiego przy wspó³pracy Teatru Studio.

Znany amerykañski producent zdecydowa³ siê na realizacjê sztuki w Polsce. Z dobo-
row¹ obsad¹ (Krystyna Janda, Wojciech Pszoniak).

25 X
Umiera tragicznie Teresa Roszkowska, scenografka.

22 XI
Lautréamont-Sny ma motywach Pieœni Maldorora, re¿. Mariusz Treliñski, Teatr Studio.

Debiut teatralny re¿ysera. „W³aœciwie, gdyby spektakl zosta³ skrócony, to mo¿e
w ogóle nie by³oby siê czego czepiaæ, ale tak jest przecie¿ zawsze, ¿e wiêkszoœæ nie-
szczêœæ wynika z niedba³oœci, niechlujstwa b¹dŸ braku czasu. Wszystko to prowadzi do
partactwa, a to nie ma ze sztuk¹ zupe³nie nic wspólnego. Czy¿byœmy teraz, w okresie
przejœciowym, skazani byli na niedoskona³oœæ i na olœniewaj¹ce czasem pomys³y re¿yse-
rów? Mo¿e teraz taki czas, ¿e wszystko musi byæ nie tak jak trzeba i nie do koñca?”

Piotr Gruszczyñski, „Oni” nowi i Lautréamont stary, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 51.
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28 XI
Oni Stanis³awa Witkiewicza, re¿. Rudolf Zio³o, Teatr Powszechny.

„Przes³anie spektaklu przekonuje o degrengoladzie sztuki, jego jakoœæ – przeciwnie”.

Wanda Zwinogrodzka, Krótka historia stulecia, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 285.

30 XII
Wdowy S³awomira Mro¿ka, re¿. Erwin Axer, Teatr Wspó³czesny.

„Gdyby nie Mro¿ek – przedstawienie mog³oby staæ siê rewelacj¹. Gdyby nie Axer –
nie by³oby w ogóle o czym pisaæ. Gdyby nie Kucówna, Lipiñska, Michnikowski, Bista
i Kowalewski – nie by³oby po co chodziæ do Wspó³czesnego”.

Andrzej Hausbrandt, Wdowy, „Nowy Œwiat” 1993, nr 14.

1993

15 I
Woyzeck Georga Büchnera, re¿. Wojciech Maryañski, Teatr Szwedzka 2/4.

„Teatr ma swoich przyjació³ i zwolenników, ale tych wystarcza na wype³nienie pre-
miery. Bez fa³szywego lukru mówi siê, ¿e Szwedzka jest jednym z ciekawszych miejsc
teatralnych w Warszawie, i nawet prasa bywa jak rzadko przychylna, ale có¿ z tego, sko-
ro na szeregowych przedstawieniach widzów jak na lekarstwo. (…) Nie ulega dla mnie
w¹tpliwoœci, ¿e Maryañski z zespo³em powinni dostaæ inny teatr, bo w tej chwili skaza-
ni s¹ na pracê na æwieræ gwizdka, a to jest nic innego jak marnotrawstwo, na które,
mam wra¿enie, nas nie staæ. (…) Mo¿liwe, ¿e jest to przedstawienie w jakimœ sensie lo-
kalne. To znaczy wyobra¿am sobie, ¿e w najbli¿szym s¹siedztwie Szwedzkiej znajdzie
siê niejeden Woyzeck i niejedna Maria, a nó¿ bywa w robocie na co dzieñ. No, ale to ju¿
mo¿e zbyt daleko posuniêta ironia”.

Janusz Majcherek, Ballada z przedmieœcia, „Teatr” 1993, nr 3

27 I
Bogdan S³oñski zostaje dyrektorem naczelnym Teatru Rozmaitoœci w miejsce Wowo
Bielickiego.

13 II
Antygona w Nowym Jorku Janusza G³owackiego, re¿. Izabella Cywiñska, Teatr Ateneum
– œwiatowa prapremiera sztuki.

Re¿yserka mówi³a przed premier¹: „Cieszê siê, ¿e po latach robienia teatru politycz-
nego uda³o mi siê przygotowaæ spektakl o problemach egzystencjalnych i jednostkowych”.

Agnieszka Lesiak, Antygona w Warszawie, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 37.

20 III
Wujaszek Wania Antoniego Czechowa, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Studio.

„Dorabianie »ideologii« do obsadzenia bardzo popularnych dziœ aktorów: Joanny
Trzepieciñskiej i Zbigniewa Zamachowskiego wydaje siê niepotrzebnym wprowa-
dzeniem publicznoœci w b³¹d. Wiadomo, ¿e na tych aktorów publicznoœæ przyjdzie, co
potwierdzi³o siê przynajmniej na trzecim przedstawieniu, które ogl¹da³em (by³ nad-
komplet). Zaniepokoi³a mnie wiêc ta swoista »ideologia« dorobiona do pewnych »oczy-
wistoœci« komercyjnych w teatrze”.

Andrzej Lis, Szar¿a na Waniê, „Trybuna” 1993, nr 78.
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25 III
Ferdydurke wg Witolda Gombrowicza, re¿. Waldemar Œmigasiewicz, Teatr Powszechny.

„Publicznoœæ po trzech godzinach ogl¹dania gagów z oporami, ale jednak, urz¹dzi³a
stoj¹c¹ owacjê. Ktoœ przytomnie krzycza³ »Autor! Autor!«”

Pior Gruszczyñski, G³owa na nogach, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 74.

7-9 V
I Festiwal „Sztuka Ulicy” – na pocz¹tek pod nazw¹ Warszawska Wiosna Teatralna
„Sztuka Ulicy”.

1 IX
Teatr Ma³y zostaje scen¹ Instytutu Teatru Narodowego. Dyrektorem naczelnym Insty-
tutu i Teatru zostaje Mieczys³aw Marszycki. Kierownikiem artystycznym Teatru i wice-
dyrektorem Instytutu zostaje Henryk Baranowski.

1 IX
Piotr Cieœlak zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Dramatycznego w miejsce Ma-
cieja Prusa.

9 X
Ryszard III Williama Szekspira, re¿. Maciej Prus, Teatr Polski.

„Tytu³ow¹ rolê gra Jan Englert. Jego Ryszard nie ma rysów zbrodniarza z urodzenia.
Jest cz³owiekiem obdarzonym pewn¹ nadœwiadomoœci¹, widzi wzglêdnoœæ wszelkich
norm moralnych. Igra wiêc ze z³em otaczaj¹cego œwiata, badaj¹c zarazem jego granice.
Igra z samym sob¹. Jest ironiczny i przekorny wobec ludzi i zdarzeñ. A przy tym, co dla
relacji miêdzy postaciami jest wa¿ne, ten Ryszard jest mê¿czyzn¹ w sile wieku, mocnym
i przystojnym”.

Barbara Osterloff, Ryszard III, „Twój Styl” 1994, nr 1.

24 X
Upiory Henryka Ibsena, re¿. Henryk Baranowski, Instytut Teatru Narodowego – Teatr
Ma³y.

Przedstawienie inaugurowa³o dyrekcjê, ale okaza³o siê skandalem ze wzglêdu na ko-
losalne koszty produkcji i doprowadzi³o do szybkiego zwolnienia Baranowskiego.

26 X
Kazimierz Dejmek zostaje ministrem kultury i sztuki w rz¹dzie Waldemara Pawlaka.
Wczeœniej w wyborach zosta³ wybrany pos³em na Sejm RP z listy PSL.

6 XII
Henryk Baranowski przestaje byæ dyrektorem artystycznym Teatru Ma³ego i wicedy-
rektorem Instytutu Teatru Narodowego.

1994

1 I
Umiera Ryszarda Hanin, aktorka i pedagog PWST w Warszawie.
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15 II
Robinson Crusoe wg Daniela Defoe, re¿. Ondøej Spisak, Teatr Lalka.

Znany s³owacki re¿yser po raz pierwszy pracuje w Polsce.

23 IV
Mi³oœæ na Krymie S³awomira Mro¿ka, re¿. Erwin Axer, Teatr Wspó³czesny.

„Jedno trzeba powiedzieæ od razu. Erwin Axer wystawi³ Mi³oœæ na Krymie na scenie,
która siê do tego nie nadaje. Ktoœ powie s³usznie, ¿e scena przy Mokotowskiej do ma³o
czego siê nadaje, a przecie¿ powstaj¹ tam dobre przedstawienia, ale ja pozostanê przy
swoim zdaniu. W Teatrze Wspó³czesnym, przy szczêœliwym pomyœle, ³atwiej pokazaæ
Juliusza Cezara ni¿ Mi³oœæ na Krymie, bo w tej »komedii tragicznej« poczucie obecnoœci
natury i rozleg³oœci przestrzeni jest konieczne. Morze jest sta³oœci¹, wiecznoœci¹, przeci-
wieñstwem zmiennoœci ludzkich losów i pewnie tak¿e u³ud¹ wolnoœci”.

Andrzej Wanat, Razem czy osobno, „Teatr” 1994, nr 6.

28 V
Do Damaszku Augusta Strindberga, re¿. Marcin Jarnuszkiewicz, Teatr Szwedzka 2/4.

Pierwsza raz zosta³a wystawiona ca³a trylogia Do Damaszku, dwie ostatnie czêœci
w nowym t³umaczeniu Haliny Thylwe.

1 VI
Po³¹czenie Teatrów Rozmaitoœci i Szwedzka 2/4. Zespó³ ze Szwedzkiej zosta³ przenie-
siony do budynku przy Marsza³kowskiej 8. Dyrektorem naczelnym Rozmaitoœci pozo-
sta³ Bogdan S³oñski, dyrektorem artystycznym zosta³ Wojciech Maryañski.

WRZESIEÑ
Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i M³odzie¿y „Korczak Dzisiaj – Wielkie
Œwiêto Ma³ego Cz³owieka” organizowany przez Polski Oœrodek ASSITEJ. W 2000 r.
nazwa festiwalu zosta³a zmieniona na „Korczak 2000”.

21 X
Królewna Œnie¿ka i siedmiu krasnoludków wg braci Grimm, scenariusz Jacek Bromski
i Krzysztof Kolberger, re¿. Krzysztof Kolberger.

Spektakl Teatru Komedia przygotowany we wspó³pracy z Fundacj¹ Katarzyny
Frank-Niemczyckiej i TVP 2. W rolach krasnoludków wyst¹pi³y m.in. Alina Janowska,
Stanis³awa Celiñska, Maryla Rodowicz, Danuta Rinn, Ewa Wiœniewska, Barbara Wrze-
siñska, Krystyna Tkacz.

LISTOPAD
W kasie miejskiej zabrak³o 55 mld z³ na dotacje dla teatrów (potrzeby wynosi³y
181 mld, radni gwarantowali 126 mld). Krzysztof Marsza³ek, ówczesny dyrektor Wy-
dzia³u Kultury i Sztuki Gminy Warszawa-Centrum, zaproponowa³ piêæ rozwi¹zañ:
1. przyznanie teatrom pe³nej dotacji; 2. zachowanie piêciu z dwunastu teatrów (priory-
tetowe: Dramatyczny, Rozmaitoœci, Guliwer, Baj i Roma); 3. przekszta³cenie siedmiu
teatrów w sale do wynajêcia (Na Woli, Nowy, Ochoty, Komedia, Rampa, Scena Prezen-
tacje, Syrena); 4. likwidacja najbardziej kosztownego dla miasta Teatru Muzyczne-
go Roma (dotacje na Romê stanowi³y 35% pieniêdzy przeznaczonych na wszystkie
teatry); 5. zachowanie piêciu teatrów, dotowanie w mniejszym stopniu trzech, likwida-
cja czterech pozosta³ych. Projekt likwidacji czêœci scen zosta³ oprotestowany przez war-
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szawskie œrodowisko teatralne, a w koñcu Leszek Mizieliñski, wiceprezydent miasta
odpowiedzialny za kulturê, nazwa³ dokument Marsza³ka „robocz¹ notatk¹”, która ma
byæ podstaw¹ do dyskusji ze œrodowiskiem i wykluczy³, by to urzêdnicy decydowali,
które teatry mo¿na likwidowaæ.

Dariusz G¹siorowski, Niejasny los teatrów warszawskich, „¯ycie Warszawy” 1994, nr 312.

13 XI
Fantazy Juliusza S³owackiego, re¿. Gustaw Holoubek, Teatr Ateneum.

„Holoubek z Fantazego wykroi³ ca³kiem przyzwoit¹ inscenizacjê szlacheckiej kome-
dii dla mieszczañskiego teatru. Czy ju¿ tylko w ten sposób mo¿na przywo³aæ nasz¹ ro-
mantyczn¹, co brzmi paradoksalnie, klasykê? Je¿eli tak, to jest to najgorsza rzecz, jaka
mog³a siê jej przydarzyæ. Oprócz zapomnienia”.

Pawe³ GoŸliñski, Mieszczañski „Fantazy”, „¯ycie Warszawy” 1994, nr 290.

5 XII
Historya o chwalebnym zmartwychwstaniu Pañskim Miko³aja z Wilkowiecka, re¿. Piotr
Cieplak, Teatr Dramatyczny.

Cieplak pierwszy raz re¿yseruje w Warszawie. Tekst wczeœniej zrealizowa³ we Wroc-
³awiu.

„O ile g³ównym rysem przedstawieñ Dejmka by³ dystans i stylizacja wynikaj¹ca
z lekcji laickiej, o tyle przedstawienie Cieplaka jest otwarcie religijne. W tym sensie re-
ligijne, ¿e przenikniête ewangeliczn¹ prostot¹, natomiast wolne od jakiejkolwiek spek-
takularnej dewocyjnoœci”.

El¿bieta Baniewicz, „Historya o chwalebnym zmartwychwstaniu” raz jeszcze, „Twórczoœæ” 1995,
nr 4.

1995

25 II
La Bohème wg Stanis³awa Wyspiañskiego, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Studio.

„Re¿yser ¿arliwie zajmuje siê (…) otaczaj¹c¹ go na co dzieñ polsk¹ rzeczywistoœci¹,
tak¿e polskimi doœwiadczeniami. Mówi o nich wprost, choæ zarazem bardzo dyskretnie,
przechodz¹c niejako poza subtelnoœciami w³asnej poetyki, czy raczej: wychodz¹c po-
za nie. Okazuje siê wtedy, ¿e ten piêknoduch patrzy dooko³a bardzo bystrze, trzeŸwo
i boleœnie, myœli o tym g³êboko i formu³uje myœli lapidarnie. Tyle ¿e nie w jego teatrze
spodziewamy siê s³uchaæ o sprawach powszednich, on jest od artystycznych, laborato-
ryjnych g³êbi. On ju¿ jest od »pitolenia«, od wirtuozerii, od autotelizmów, na to ma pa-
tent. Wiêc zgrzyt”.

Tomasz Kubikowski, Dwadzieœcia kroków wzd³u¿, „Teatr” 1995, nr 5.

31 III
Kazimierz Dejmek rezygnuje z dyrekcji Teatru Polskiego (od paŸdziernika 1993 r. by³
na urlopie). Dyrektorem naczelnym zostaje Jerzy Zaleski.

MARZEC
Wydzia³ Kultury i Sztuki przedstawi³ pierwszy raport o stanie teatrów miejskich. Infor-
mowano w nim o sytuacji finansowej, artystycznej, lokalowej, technicznej i prawnej te-
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atrów warszawskich. Raport kreœli³ obraz nieweso³ej sytuacji: ci¹g³y niedobór œrodków,
zubo¿enie repertuaru i jakoœci artystycznej, zad³u¿enie czêœci teatrów, chwiejnoœæ poli-
tyki miasta wobec swoich teatrów, dekapitalizacja bazy technicznej i lokalowej. Do-
strze¿ono pozytywy: wzrost frekwencji (g³ównie m³odzie¿), determinacjê dyrektorów
i zespo³ów w utrzymaniu teatrów przy ¿yciu, rosn¹cy dochód z biletów w przychodach
ogólnych teatrów, ograniczenie zatrudnienia, powo³anie teatrów impresaryjnych. Ra-
zem z raportem opublikowany zosta³ blisko trzydziestostronicowy dokument: Za³o¿e-
nia programu reformy funkcjonowania teatrów miejskich. By³ to ambitny program
dzia³añ na lata 1995–1998. Zak³ada³ d¹¿enie do podniesienia poziomu artystycznego,
poprawy warunków lokalowo-technicznych, poprawy efektywnoœci funkcjonowania te-
atrów. G³ównymi realizatorami dzia³añ „musz¹ byæ i bêd¹ kierownictwa teatrów i ze-
spo³y teatralne. Dzia³ania podejmowane przez w³adze samorz¹dowe mog¹ mieæ jedynie
charakter wspomagaj¹cy, uzupe³niaj¹cy i stymuluj¹cy przemiany w teatrach miejskich”.
Teatry mia³y przygotowaæ siê do konkurowania z innymi ofertami kulturalnymi. Celem
programu by³o utrzymanie pozycji Warszawy jako najwa¿niejszego w Polsce i znacz¹ce-
go w Europie oœrodka ¿ycia teatralnego i kulturalnego.

21 IV
Upadek Cuchlaina Williama Butlera Yeatsa, re¿. Pawe³ Wodziñski, Teatr Polski.

„Spektaklowi Wodziñskiego brakuje ironii, któr¹ pos³ugiwali siê i Yeats, i Beckett.
Re¿yser nie wykorzysta³ do koñca groteskowego komizmu, które maj¹ w sobie szekspi-
rowskie niemal postaci G³upca i Œlepca (…). W rezultacie powsta³o widowisko piêkne,
lecz przyt³aczaj¹ce”.

Roman Paw³owski, Œmieræ za 12 pensów, „Gazeta Wyborcza – Sto³eczna” 1995, nr 96.

13 V
Ambasador S³awomira Mro¿ka, re¿. Erwin Axer, Teatr Wspó³czesny.

„Nierówne zestawienie racji sprawia, ¿e konflikt w przedstawieniu Axera jest w¹t³y,
choæ teoretycznie móg³by mieæ zadatki na tragizm: niestety, Zapasiewicz gra »na
skrzypce«, Kowalewski »na bas«”.

Janusz Majcherek, Parler, parler…, „Teatr” 1995, nr 6.

22 VI
Umiera Andrzej Ziêbiñski, re¿yser, dyrektor Teatru Ziemi Mazowieckiej (1975-1978),
po przemianowaniu na Teatr Popularny pozosta³ dyrektorem do 1989 r.; dyrektor De-
partamentu Teatru MKiS, autor znacz¹cych raportów o organizacji ¿ycia teatralnego
w pierwszych latach transformacji.

CZERWIEC
W I Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Wspó³czesnej, organi-
zowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, najwiêcej nagród otrzyma³a Mi³oœæ na
Krymie Mro¿ka w re¿. Erwina Axera.

30 VII
Umiera Aleksander Bardini, aktor, re¿yser, pedagog PWST w Warszawie.

1 IX
Andrzej £apicki zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego.
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30 IX
Sza³ ³owienia motyli wg Brunona Schulza, re¿. Wojciech Maryañski, Teatr Rozmaitoœci.

Zespó³ Teatru Szwedzka 2/4 rozpoczyna pracê na deskach Rozmaitoœci, odbudowa-
nych po po¿arze. „Pomys³ przeniesienia do Rozmaitoœci zespo³u, który koncentruje siê
na prezentacji ambitnej literatury i dramaturgii oraz poszukiwaniach inscenizacyjnych,
eksperymentach plastycznych, daje nadziejê, ¿e centrum stolicy przybêdzie wa¿ne
miejsce zdarzeñ kulturalnych”.

J. C., Sza³ ³owienia motyli, „Rzeczpospolita” 1995, nr 277.

1 X
Wesele Stanis³awa Wyspiañskiego, re¿. Krzysztof Nazar, Teatr Powszechny.

„Dobrze siê sta³o, ¿e w³aœnie jubileuszowy spektakl mo¿na wpisaæ w najlepsze tra-
dycje tej sceny, które ostatnimi laty niestety podupad³y. (…) Wedle mojego rozeznania
duch Zygmunta Hubnera, czêœciej ostatnio odwiedza Teatr Dramatyczny, którym kie-
ruje jego wychowanek Piotr Cieœlak, ni¿ scenê w³asnego imienia”.

El¿bieta Baniewicz, „Wesele” – wci¹¿ ten koszmarny sen, „Twórczoœæ” 1996, nr 1.

7 XII
Krzes³a Eugène’a Ionesco, re¿. Maciej Prus, Teatr Polski.

Jako Ona Nina Andrycz, œwiêtuj¹ca t¹ rol¹ 60-lecie pracy w Polskim, jako On Igna-
cy Gogolewski. „Ona w wykonaniu Niny Andrycz to rola zaskakuj¹co niedojrza³a, ba-
lansuj¹ca na granicy dwóch teatrów. I paradoksalnie na tym polega jej wyj¹tkowoœæ”.

Pawe³ GoŸliñski, Bohaterowie siê starzej¹, „¯ycie Warszawy” 1995, nr 336.

11 XII
Umiera Marta Fik, wybitny krytyk teatralny i historyk teatru.

1996

1 I
Powstaje Teatr Narodowy po³¹czonych scen: Operowej i Dramatu. Janusz Pietkiewicz
zostaje dyrektorem generalnym Teatru Narodowego.

16 I
Don Juan Moliera, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Studio. Tekst dramatu w nowym t³u-
maczeniu Jerzego Radziwi³owicza – to pierwsza z prac translatorskich aktora.

27 I
Kram z piosenkami Leona Schillera, re¿. Barbara Fijewska, Teatr Polski.

Powrót na afisz s³ynnej œpiewogry Schillera.

22 II
Teatrowi Na Woli nadano imiê Tadeusza £omnickiego.

9 III
Jordan Moiry Buffini i Anne Reynolds, re¿. Agnieszka Gliñska, Teatr Powszechny.

Recenzenci wieszcz¹ powrót monodramu, chwal¹ wykonawczyniê. „Rewelacyjne
aktorstwo Landowskiej polega na pauzie i gwa³townych zmianach nastroju. Zawiesza-
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j¹c g³os, kilka razy wciska widzów w krzes³a cisz¹, jak w momencie, kiedy opowiada, jak
ch³opak pobi³ j¹ pierwszy raz”.

Roman Paw³owski, Nastoletnia Medea, „Gazeta Wyborcza – Sto³eczna” 1996, nr 61.

5 IV
XLV Walny Zjazd Delegatów ZASP wybra³ Kazimierza Kaczora na prezesa Zwi¹zku
w miejsce Andrzeja £apickiego. Wczeœniej Kaczor pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego
Sekcji Dramatu ZASP. Kaczor sprawowa³ urz¹d do 29 III 2002.

23 V
Semiramida Macieja Wojtyszki, re¿. Erwin Axer, Teatr Wspó³czesny.

„Aktorzy graj¹ swoje wyobra¿enia o postaciach, zamiast postaci. Nie pomaga im na-
wet s³owniczek zamieszczony w programie, który podaje czasami opisy charakteru hi-
storycznych pierwowzorów”.

Piotr Gruszczyñski, Dynastia, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 28.

24 V
Makbet Williama Szekspira, re¿. Mariusz Treliñski, Teatr Powszechny.

„Nietrafiony wydaje siê tak¿e wystrój sceny autorstwa Andrzeja Kreutza Majew-
skiego. Operowy w wymiarze, monumentalny, przyt³acza i razi sztucznoœci¹ (…). Lep-
sze, bo utrzymane w jednej tonacji, s¹ kostiumy Borisa F. Kudliczka [sic!]”.

Jacek Wakar, „Makbet” jednej roli, „¯ycie Warszawy” 1996, nr 124.

1 VI
Zabawa S³awomira Mro¿ka (opieka artystyczna Jaros³aw Gajewski) i Skarb Stanis³awa
Tyma (re¿. Stanis³aw Tym), Teatr Powszechny.

W wykonaniu studentów PWST – z tej grupy wy³oni siê póŸniej Teatr Montownia.

20 VII
Umiera Andrzej Wanat, krytyk, re¿yser, redaktor naczelny miesiêcznika „Teatr” (1990
– do œmierci).

15 IX
Umiera Henryk Szletyñski, aktor, prezes ZASP (1959-1961, 1983-1985).

15 X
Szelmostwa Skapena Moliera, oprac. tekstu, insc. i wykonanie Teatr Montownia.

Premiera we wspó³pracy z Teatrem Powszechnym. Pierwsze przedstawienie grupy
pod t¹ nazw¹.

2 XI
Umiera Janusz Warmiñski, re¿yser, dyrektor Teatru Ateneum (1952-1958, 1960 – do
œmierci).

19 XI
Uroczyste otwarcie Teatru Narodowego po odbudowie. Wybuch³ skandal, poniewa¿ na
widowni dominowali politycy koalicji rz¹dz¹cej SLD-PSL – dla œrodowiska teatralne-
go pozostawiono 40 miejsc na widowni. Wypominano te¿ organizatorom, ¿e zaprosili
widzów lepiej zas³u¿onych dla PRL ni¿ dla III RP.
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17 XII
Godzina, w której nie wiedzieliœmy nic o sobie nawzajem Petera Handke, re¿. Zbigniew
Brzoza, Teatr Studio.

„Czytaj¹c »milcz¹c¹ sztukê« Handkego, zastanawia³am siê te¿, czy jest mo¿liwe, ¿e-
by rozgrywa³a siê w ciszy, któr¹ wype³nia³aby jedynie muzyka teatralnych obrazów.
Przedstawienie nie przywraca jednak s³owom ich utraconego sensu. Re¿yser zdaje siê
ostatecznie twierdziæ, ¿e jest to nieosi¹galne. Tworzy efektowne widowisko, choæ w tej
materii tekst pozwala na znacznie wiêcej. Brzoza wprowadza zaskakuj¹ce zmiany na-
stroju. Fragmenty przenikniête poezj¹ w zderzeniu z dowcipnymi sytuacjami czy ga-
gami trac¹ swój charakter. Œwiat fantastyczny wdziera siê do œwiata rzeczywistego,
codziennoœæ miesza siê z okruchami mitu”.

Malwina G³owacka, Odkryæ sens milczenia, „Teatr” 1997, nr 2.

1997

1 I
Piotr Cieplak dyrektorem artystycznym Teatru Rozmaitoœci w Warszawie w miejsce
Wojciecha Maryañskiego.

Jerzy Grzegorzewski dyrektorem artystycznym Sceny Dramatu Teatru Narodowego.

Tomasz Mêdrzak zostaje dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Ochoty w miej-
sce Jana Machulskiego.

Barbara Borys-Damiêcka zostaje dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Syrena
w miejsce Zbigniewa Korpolewskiego.

10 I
Dwie morgi utrapienia Marka Rêbacza, re¿. Jan Kobuszewski, Teatr Kwadrat.

Krytycy widz¹ w premierze próbê wskrzeszenia polskiej komedii – tym bardziej ¿e
odby³o siê to w miejscu, gdzie grywa siê sprawdzone farsy zachodnie.

18 I
Bzik tropikalny Stanis³awa Witkiewicza, re¿. Grzegorz Horst (Grzegorz Jarzyna), Teatr
Rozmaitoœci.

Jarzyna debiutuje w Warszawie i odnosi spektakularny sukces. Recenzenci obwo³uj¹
premierê wydarzeniem.

„Spektakl Grzegorza Horsta raziæ mo¿e przerostem formy nad treœci¹. To osten-
tacyjne zachwianie równowagi (usprawiedliwione czêœciowo mizeri¹ samego tekstu)
pozwala jednak ukazaæ sprawnoœæ warsztatow¹ m³odego re¿ysera i nie przeszkadza
w nawi¹zaniu ¿ywego kontaktu z publicznoœci¹ (spektakl grany jest przy szczelnie wy-
pe³nionej sali)”.

Jaros³aw Kisieliñski, Powrót Czystej Formy, „Teatr” 1997, nr 4.

Elektra Sofoklesa, re¿. Krzysztof Warlikowski, Teatr Dramatyczny.
Warlikowski debiutuje w Warszawie.
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„Nie wiedz¹c, co pocz¹æ z chórem i Sofoklesowym tragizmem, inscenizatorzy posta-
nowili przybli¿yæ Elektrê, wpisuj¹c j¹ w »problem ba³kañski«. Ca³e szczêœcie nie popadli
w publicystyczny ton, a jedynie komponuj¹c interesuj¹ce sk¹din¹d obrazy, staraj¹ siê
zasugerowaæ powinowactwo pomiêdzy tragedi¹ Sofoklesa a wydarzeniami, które w roz-
mytej formie trafiaj¹ do naszej œwiadomoœci. Mo¿e chc¹ dotrzeæ do archetypicznego
dna konfliktów? Jednak estetyzuj¹ca stylizacja jest kiepskim narzêdziem ods³aniania
pierwotnych obrazów tkwi¹cych gdzieœ w naszej œwiadomoœci. Jest po prostu estetyzu-
j¹c¹ stylizacj¹ i niczym wiêcej”.

Pawe³ GoŸliñski, Problematyczna Ba³kan Elektra, „¯ycie” 1997, nr 18.

31 I
Umiera Andrzej Szczepkowski, aktor, prezes ZASP (1981-1982).

16 II
Cia³opalenie Marka Bukowskiego, re¿. W³adys³aw Kowalski, Teatr Powszechny.

„Ambicj¹ Bukowskiego by³o pokazanie kawa³ka naszej wspó³czesnoœci, z Rumuna-
mi w komisariacie, redukcjami w zak³adach pracy, strajkami, napadami na ulicy, z plaj-
t¹ nowych firm, cwaniactwem, bezwzglêdnoœci¹ i g³upot¹. Wszystko to jednak staje siê
nagle ma³o rzeczywiste w sytuacji, gdy z powodu jednego wypadku i jednej plotki mia-
sto wariuje, obarczaj¹c star¹ kobietê win¹ za ca³e z³o III Rzeczypospolitej”.

Jacek Kopciñski, Kto pyta, ten b³¹dzi, „Teatr” 1997, nr 6.

1 III
Korowód Artura Schnitzlera, re¿. Agnieszka Gliñska, Teatr Ateneum

„Gliñska przygotowa³a interesuj¹cy spektakl, choæ nierówny i nadmiernie schlebia-
j¹cy gustom, nastawionej na rozrywkê, publicznoœci Ateneum. Szkoda, ¿e zabrak³o jej
odwagi, by pokazaæ seks z brutalnoœci¹ i przenikliwoœci¹”.

Rafa³ Wêgrzyniak, Próby podszyte rozpacz¹, „¯ycie” 1997, nr 77.

14 VI
Tango S³awomira Mro¿ka, re¿. Maciej Englert, Teatr Wspó³czesny.

„Zas³ug¹ re¿ysera i znakomitej obsady jest odarcie klasycznego ju¿ dzisiaj dramatu
z taniej aluzyjnoœci i ³atwej komediowoœci. Englert pokaza³ pu³apkê bez wyjœcia: po do-
œwiadczeniu XX wieku ¿adna idea nie jest realna; ci, którzy próbuj¹ jeszcze myœleæ,
musz¹ ponieœæ klêskê. Jak Artur Piotra Adamczyka – m³ody, zagubiony doktryner czy
Stomil – ekscentryczny inteligent, a przy tym libera³ z przekonania, a nie z wyrachowa-
nia, w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza”.

Micha³ Smolis, Tango we w³asnym salonie „Dziennik” 2007, nr 168.

1 VII
Zbigniew Brzoza zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Studio, Krzysztof Kosmala –
dyrektorem naczelnym.

1 VIII
Krzysztof Miklaszewski zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Rampa (1 I 1998 An-
drzej Maciejewski – dyrektorem naczelnym teatru w miejsce Andrzeja Strzeleckiego).
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9 VIII
Umiera Robert Satanowski, dyrygent, dyrektor Teatru Wielkiego.

1 IX
Gustaw Holoubek zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Ateneum, Zbigniew Libera
– dyrektorem naczelnym.

20 IX
Historia o mi³osiernej czyli Testament psa Ariana Suassuny, re¿. Piotr Cieplak, Teatr Roz-
maitoœci

„Mo¿na do tego przedstawienia mieæ ró¿ne zastrze¿enia. Dla mnie czasem jest ono
zbyt dosadne i wulgarne, ale zarzut ten ³atwo uchyliæ, bo taka jest poetyka tego tekstu
i widowiska-przypowieœci. Nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e w Rozmaitoœciach u Piotra
Cieplaka (w najszybszym – jak mówi dyrektor – teatrze w mieœcie) dzieje siê coraz le-
piej. Teatr ten walczy nie tylko o zbawienie swojej widowni, ale tak¿e o zbawienie teatru
i wszystko wskazuje, ¿e Bóg dla artystów Rozmaitych bêdzie ³askawy”.

Piotr Gruszczyñski, Pieski testament, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 41.

19 XI
Inauguracja dzia³alnoœæ Sceny Dramatu Teatru Narodowego premier¹ Nocy listopadowej
Wyspiañskiego, re¿. Jerzy Grzegorzewski. Premierze towarzyszy publiczna debata –
spór re¿ysera z recenzentem Romanem Paw³owskim, dyskusja na Uniwersytecie War-
szawskim.

Premiera inauguruje dyrekcjê Grzegorzewskiego, który zamierza³ uczyniæ Teatr Na-
rodowy „domem Wyspiañskiego” i wystawiaæ co sezon jego sztukê.

31 XII
Poskromienie z³oœnicy Williama Szekspira, re¿. Krzysztof Warlikowski, Teatr Drama-
tyczny.

„Mo¿e dlatego gra aktorów pod kierunkiem Warlikowskiego nie przekonuje, nie od-
daje wagi problemu ani komizmu sztuki. Chocia¿ nie mo¿na zarzuciæ któremukolwiek
z wykonawców fa³szywych tonów, to jednak ich kreacjom brak emocjonalnej tempe-
ratury i si³y. Pojawia siê ona dopiero w koñcowym monologu Danuty Stenki – Kasi,
monologu wstrz¹saj¹cym. Pozornie napomina ona kobiety, by by³y pos³uszne mê¿czy-
znom, w istocie zwraca siê do Boga w tonie rozpaczliwego buntu, ¿e tak, a nie inaczej
stworzy³ kobietê – wiadomo, urodziæ siê kobiet¹ to pech”.

Anna Schiller, Racje z³oœnicy, „¯ycie” 1998, nr 3.

W roku 1997 zawi¹zuje siê Studium Teatralne. Zespó³ przygotowuje pierwszy spektakl
Miasto wg Koltésa (re¿. Piotr Borowski). W tym samym roku powstaje Studio Teatralne
Ko³o, którego za³o¿ycielami s¹ studenci warszawskiej AT, krakowskiej PWST oraz UW.

1998

5 I
Minister kultury i sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa podejmuje decyzjê o rozdzieleniu
scen: Operowej i Dramatycznej Teatru Narodowego.
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9 I
Straszny dwór Stanis³awa Moniuszki, re¿. Andrzej ¯u³awski, Teatr Wielki – Opera Na-
rodowa.

Po premierze wybuch³ skandal – wizja re¿ysera okaza³a siê zbyt prowokacyjna.
Straszny dwór przedstawiony jako rozpadaj¹ca siê ruina nie mieœci³ siê w g³owach
obroñcom Polski szlacheckiej.

4 II
Antygona wg Sofoklesa, re¿. Zbigniew Brzoza, Teatr Studio.

„W galerii Kreonów Jerzy Radziwi³owicz jest wyj¹tkowy. Nie gra bowiem dyktatora,
lecz odpowiedzialnego w³¹dcê, który rozumie, ¿e chaos mo¿na opanowaæ tylko przez
prawo. (…) Antygonê przeniesion¹ w epokê Sarajewa i Groznego chcia³bym uwa¿aæ za
program warszawskiego teatru Studio pod nowym kierownictwem. Mam jednak uza-
sadniony ¿al do re¿ysera, ¿e przy trafnych za³o¿eniach straci³ szansê na spo³eczny teatr
wielkiego formatu (…)”

Roman Paw³owski, Antygona z Sarajewa, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 34.

14 II
Zemsta Aleksandra Fredry, re¿. Andrzej £apicki, Teatr Polski.

£apicki czyni z Teatru Polskiego swoisty dom Fredry i za swojej dyrekcji wystawia
kolejne jego sztuki. Premiera by³a wydarzeniem ze wzglêdu na gwiazdorsk¹ obsadê,
z Danielem Olbrychskim w roli Czeœnika na czele.

MARZEC
Piotr Gruszczyñski u¿ywa okreœlenia „m³odsi zdolniejsi” wobec grupy re¿yserów:
Augustynowicz, Brzozy, Cieplaka, Jarzyny i Warlikowskiego.

27 III
Œlub Witolda Gombrowicza, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy.

Inauguracja Sceny przy Wierzbowej Teatru Narodowego (w tym miejscu wed³ug
pierwotnych planów mia³a znaleŸæ siê restauracja). „Uderza niew¹tpliwie spora dawka
surrealistycznego zgo³a komizmu, któr¹ Grzegorzewski wprowadzi³ do swego przedsta-
wienia. Na tym Œlubie publicznoœæ œmieje siê czêsto i do koñca, a¿ do fina³owego kich-
niêcia Pijaka”.

Wojciech Majcherek, „Œlub” z niespodziankami, „Express Wieczorny” 1998, nr 76.

30 III
Teatr Powszechny inauguruje dzia³anie Sceny bez Dekoracji, której celem jest prezenta-
cja inscenizowanych czytañ nowoœci dramaturgicznych. Na otwarcie przeczytano Cz³o-
wieka ze œmieci Lachnit.

7 V
Niezidentyfikowane szcz¹tki ludzkie i prawdziwa natura mi³oœæ Brada Frasera, re¿. Broken-
horst, Teatr Dramatyczny.

Przed premier¹ wietrzono skandal (niektórzy krytycy pisali po premierze „Zbocze-
nie teatru”. „Nic z tego (…) to spektakl nie przekraczaj¹cy ram wspó³czesnej obyczaj-
noœci w sztuce. Mimo ¿e mowa tu o bardzo ró¿nych rodzajach mi³oœci, treœci¹ jest
mi³oœæ jako taka. (…) Jarzyna podszed³ do sztuki z ca³ym arsena³em œrodków scenicz-

Artyku³y i materia³y 73



nych. Przede wszystkim ograniczy³ widowniê i intymnie przeniós³ j¹ na scenê. Deko-
racje s¹ w ci¹g³ym ruchu (…). Wspaniale poprowadzi³ aktorów”.

Anna Schiller, Smutne historie mi³osne, „¯ycie” 1998, nr 110.

9 VI
Bogus³aw Kaczyñski zostaje odwo³any z funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego
Teatru Muzycznego Roma. Powodem odwo³ania jest rosn¹ce zad³u¿enie teatru.

9 VII
Bam wg Danii³a Charmsa w re¿. Oskarasa Koršunovasa, Teatr Studio.

Koršunovas pierwszy raz re¿yseruje w Polsce. „S¹ w przedstawieniu momenty
olœniewaj¹ce pomys³owoœci¹ i zegarmistrzowsk¹ precyzj¹ (œwiadcz¹ce o wielkim talen-
cie re¿ysera), g³êboko poruszaj¹ce, jak choæby monologi El¿biety, a tak¿e szalenie
œmieszne. Zdawa³oby siê – wszystko czego potrzeba w teatrze. A jednak spektakl
Koršunovasa wydaje siê zbyt ch³odny, koncepcyjny i wykalkulowany. Uwodzi i jedno-
czeœnie odpycha. Mo¿e zabrak³o w nim po prostu ¿ywych ludzi”.

Aleksandra Rembowska, Teatr Koršunovasa, „WiêŸ” 1998, nr 9.

17 VII
Wojciech Kêpczyñski zostaje dyrektorem Teatru Muzycznego Roma.

1 IX
Waldemar D¹browski zostaje dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego – Opery Na-
rodowej.

30 IX
Piotr Cieplak odchodzi z funkcji dyrektora artystycznego Teatru Rozmaitoœci.

10 X
Zachodnie wybrze¿e Bernarda-Marie Koltèsa, re¿. Krzysztof Warlikowski, Teatr Studio.

„Nieudane przedstawienia s¹ chlebem powszednim recenzentów. To one, nie arcy-
dzie³a, ucz¹ nas najwiêcej. Jednak przedstawienie Krzysztofa Warlikowskiego jest lek-
cj¹ jedyn¹ w swoim rodzaju. Jego wczeœniejsze produkcje odznacza³y siê przynajmniej
uproszczon¹, lecz w miarê konsekwentn¹ wizj¹ rzeczywistoœci. W Zachodnim wybrze¿u
nie ma ju¿ nic poza totaln¹ atrofi¹. Celowo nie napisa³em s³owa na temat treœci i proble-
matyki dramatu Koltèsa. Na deskach studia takie drobnostki po prostu straci³y racjê
bytu. Zbyt czêste obcowanie z teatrem Warlikowskiego prowadziæ musi do nieuchron-
nej demoralizacji. Byæ mo¿e w tym tkwi tajemnica jego dotychczasowych sukcesów”.

Jaros³aw Kisieliñski, Paroksyzmy nudy, „Tygodnik Solidarnoœæ” 1998, nr 42.

15 X
Grzegorz Jarzyna zostaje dyrektorem Teatru Rozmaitoœci.

7 XI
Opowieœci lasku wiedeñskiego Odona von Horvatha, re¿. Agnieszka Gliñska, Teatr Ate-
neum.

„Inscenizatorka potwierdzi³a widoczn¹ ju¿ w Korowodzie Schnitzlera (…) umiejêt-
noœæ kreowania sytuacji scenicznych, w których aktorzy tego teatru wyzbywaj¹ siê zwy-
k³ej rutyny i niekoniecznie dobrych, gwiazdorskich nawyków. (…) ogl¹da siê ich
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z przyjemnoœci¹, co jest odœwie¿aj¹cym doœwiadczeniem zarówno dla nich, jak i dla wi-
dzów. Najbardziej zró¿nicowan¹ i intryguj¹c¹ postaæ stworzy³a Dominika Osta³owska
jako Marianna”.

Janusz R. Kowalczyk, Przebudzenie z letargu, „Rzeczpospolita” 1998, nr 286.

28  XI
Dialogus de Passione albo ¿a³osna tragedyja o Mêce Jezusa, uk³ad tekstów i re¿. Kazimierz
Dejmek, Teatr Narodowy.

„Trzydzieœci lat po zdjêciu Dialogusa przez cenzurê Kazimierz Dejmek wystawi³ sw¹
sztukê na scenie Teatru Narodowego. Staropolszczyzna misteriów wybrzmiewa tu suro-
wym piêknem, ale tylko wtedy, gdy aktorzy nie próbuj¹ jej uwspó³czeœniæ. Inscenizacja
Dejmka wydaje siê udana w tych partiach, w których re¿yser pozwoli³ siê prowadziæ
staropolskim tekstom. Podawane ze œciszon¹ afektacj¹ zachowuj¹ patynê dzie³a histo-
rycznego i nastrój liturgicznej celebry”.

Ma³gorzata Czarnecka, Dialogus de Passione, „Wprost” 1998, nr 50

1999

1 I
Wprowadzono nowy podzia³ administracyjny pañstwa. Utworzono 16 województw
o nazwach nawi¹zuj¹cych do nazw regionów, a w obrêbie województw przywrócono
powiaty. Dokonano te¿ podzia³u instytucji kultury podlegaj¹cych dotychczas admi-
nistracji rz¹dowej. 30 teatrów dramatycznych przypad³o samorz¹dom wojewódzkim,
37 teatrów by³o zarz¹dzanych przez samorz¹dy powiatowe. Opery w wiêkszoœci zosta-
³y przekazane województwom samorz¹dowym. W przypadku Warszawy samorz¹do-
wi wojewódzkiemu przekazano teatry: Polski, Studio, ¯ydowski i Warszawsk¹ Operê
Kameraln¹. Starostwom powiatowym przekazano 4 teatry warszawskie (w ramach po-
krêtnego ustroju samorz¹dowego stolicy): Ateneum, Kwadrat, Powszechny, Lalka.

Jaros³aw Kilian zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w miejsce Andrzeja
£apickiego.

14 I
Umiera Jerzy Grotowski, re¿yser, teoretyk teatru, pedagog, jeden z najwiêkszych refor-
matorów teatru XX w.

29 I
Sêdziowie Stanis³awa Wyspiañskiego, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy.

Nawet niechêtni dyrektorowi Teatru Narodowego recenzenci przyznawali, ¿e stwo-
rzy³ dzie³o wybitne. Dla wielu odkrywcze by³o zestawienie Sêdziów z Weselem (zbity
t³um weselników co jakiœ czas pojawia³ siê na scenie).

12 II
Kaleka z Inishmaan Martina McDonagha, re¿. Agnieszka Gliñska i W³adys³aw Kowal-
ski, Teatr Powszechny.

Jedno z pierwszych w Polsce wystawieñ dramaturga, który oka¿e siê przebojem pol-
skich scen. Niezwykle ciep³o przyjêty debiut £ukasza Garlickiego.
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27 II
Powrót Odysa wg Stanis³awa Wyspiañskiego, re¿. Krystian Lupa, Teatr Dramatyczny.

Re¿yser po raz pierwszy zdecydowa³ siê re¿yserowaæ w teatrze warszawskim. Recen-
zenci uznaj¹ przedstawienie za nieudane. Na opolskich Konfrontacjach Teatralnych re-
¿yser otrzymuje jednak nagrodê za re¿yseriê.

14 III
Magnetyzm serca Aleksandra Fredry, re¿. Sylwia Torsh, Teatr Rozmaitoœci.

„Sylwia Torsh doprowadzi³a bohaterów Fredry do czasów wspó³czesnych, pulsu-
j¹cych rytmami techno i jazzu. Czy mo¿na jednak wierzyæ tej mi³osnej harmonii, któr¹
pokazuje nam na scenie? Czy o jej bohaterach mo¿na by powiedzieæ na zakoñczenie:
¿yli d³ugo i szczêœliwie? Ta harmonia nie polega przecie¿ na kontemplacji czy mówie-
niu o uczuciach, przeciwnie – na ci¹g³ej eskalacji zmys³owych doznañ. Jej rytm wyzna-
cza ostra amplituda: od orgazmu do emocjonalnej pustki”.

Maryla Zieliñska, A planety szalej¹, szalej¹ i œmiej¹ siê, siê œmiej¹..., „Didaskalia” 1999, nr 30.

16 IV
Shopping and fucking Marka Ravenhilla, re¿. Pawe³ £ysak, Towarzystwo Teatralne.

Rozmaitoœci otworzy³y siê na grupê niezale¿n¹, by wraz z nimi prezentowaæ najnow-
sze osi¹gniêcia dramaturgii œwiatowej. Jacek Sieradzki na ³amach „Polityki” zapropo-
nowa³ spolszczenie tytu³u na Kupcz¹c i dupcz¹c.

25 IV
Umiera Ludwik René, re¿yser, przez wiele lat zwi¹zany z Teatrem Dramatycznym.

29 V
Kartoteka Tadeusza Ró¿ewicza, re¿. Kazimierz Kutz, Teatr Narodowy.

„Wiadomo, ¿e aktorzy warszawscy nie przegapi¹ ¿adnej okazji, aby ubawiæ publicz-
noœæ dowcipn¹ puent¹, ale tym razem dowcipy s¹ na miejscu, pozwalaj¹ bowiem
rozmontowaæ to ca³e nadête polskie muzeum. Zbigniew Zamachowski jako Bohater
opêdza siê od otaczaj¹cych go postaci jak od natrêtnych much, drapie siê, zasypia w pó³
zdania, aby za chwilê wybuchn¹æ z pasj¹. Zamiast rozliczaæ historiê, zajmuje siê piêk-
nymi kobietami w bieliŸnie, którym siêga mniej wiêcej do pachy”.

Roman Paw³owski, Nasze upiory, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 125.

29 V
Madame Butterfly Giacoma Pucciniego, re¿. Mariusz Treliñski, Teatr Wielki – Opera
Narodowa.

Re¿yser na zaproszenie dyrektora Teatru Waldemara D¹browskiego wyre¿yserowa³
pierwsze przedstawienie operowe, wywo³uj¹c zachwyt krytyki oraz zainteresowanie
Placido Domingo, który zaprosi³ go w 2001 r. do wspó³pracy.

1 X
Z udzia³em premiera Jerzego Buzka zainaugurowano rok akademicki w Akademii Tea-
tralnej. Podczas uroczystoœci otwarto nowy teatr szkolny – Collegium Nobilium. Za-
miast tradycyjnego wyk³adu inauguracyjnego studenci wys³uchali Wielkiej Improwizacji
w wykonaniu Gustawa Holoubka, Zbigniewa Zapasiewicza, Jana Englerta, Micha³a ¯e-
browskiego i studenta IV roku Grzegorza Ma³eckiego.
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7 X
W³adze Warszawy rozwi¹zuj¹ konflikt dyrektorów Teatru Rozmaitoœci. Zwolniono dy-
rektora naczelnego Bogdana S³oñskiego, a w jego miejsce powo³ano Jana Buchwalda.
Dyrektorem artystycznym pozosta³ Grzegorz Jarzyna.

8 X
Zbombardowani Sarah Kane, re¿. Pawe³ Wodziñski, Towarzystwo Teatralne.

Polska prapremiera sztuki Kane w t³umaczeniu Wodziñskiego i £ysaka, którzy sta-
n¹ siê promotorami sukcesu dramatów autorki w Polsce.

22 X
Hamlet Williama Szekspira, re¿. Krzysztof Warlikowski, Teatr Rozmaitoœci.

„»Byæ albo nie byæ« – powie Hamlet aktor (ubrany ju¿ w czarne bojówki, czarne
skarpetki i we³nian¹ kamizelkê z ró¿nokolorowymi guzikami), na krzeœle na œrodku po-
la gry, otoczony osobami dramatu, aktorami, widzami. (…) Interpretacja Hamleta za-
proponowana przez Krzysztofa Warlikowskiego opiera siê na dwóch zasadach: zatarcia
ról ¿yciowych, spo³ecznych, erotycznych, odwiecznych podzia³ów i wynikaj¹cym z tego
otwarciem wszelkich mo¿liwoœci oraz zagarniêcia losów bohaterów przez to, co ciemne
i nieracjonalne, czarn¹ magiê nocy. Tekst Szekspira nie zawsze dobrze to znosi. Niektó-
re postaci trac¹ racjê bytu, na przyk³ad z powodu homoseksualnego roz³o¿enia akcen-
tów. Nie wiadomo, kim w tym spektaklu jest Ofelia, Horacjo traci sw¹ szlachetnoœæ
i przestaje byæ Hamletow¹ ark¹ przymierza. Ale mimo to spektakl pozostaje mocnym
i wspania³ym prze¿yciem, teatraln¹ transgresj¹ na stronê niewiadomego”.

Piotr Gruszczyñski, Czarna magia nocy, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 48.

24 X
Kubuœ P. wg Alana A. Milne’a, re¿. Piotr Cieplak, Teatr Studio.

„Cieplak postêpuje na odwrót: gra bajkê ca³kowicie serio. Prosiaczek umiera ze
strachu przed katastrof¹, K³apouchy cierpi na depresjê, Maleñstwo ma problemy
z dojrzewaniem, Sowa maskuje braki w wykszta³ceniu, a Kubuœ próbuje zrozumieæ
skomplikowany œwiat. Z bajki dla Krzysia robi siê przypowieœæ o ¿yciu”.

Roman Paw³owski, Puchatek wspó³czesny, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 253.

PA�DZIERNIK
W hotelu Bristol po raz pierwszy wrêczono Feliksy Warszawskie, nagrody ufundowane
przez Feliksa £askiego dla najlepszego re¿ysera, aktora i aktorki mijaj¹cego sezonu.
Nagrody za sezon 1998/1999 otrzymali Jerzy Grzegorzewski, Dominika Osta³owska
i Jerzy Trela.

24 XI
The Weir (Tama) Conora McPhersona, re¿. Agnieszka Lipiec-Wróblewska, Teatr Studio.

Publicznoœæ i recenzenci zachwycili siê kolejnym (po McDonaghu) irlandzkim au-
torem. Do sukcesu spektaklu przyczyni³a siê równie¿ obsada, m.in. Maja Ostaszewska
i Krzysztof Majchrzak.
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2000

30 I
Wesele Stanis³awa Wyspiañskiego, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy.

„Wesele nudzi i irytuje artystycznie, brak w nim ¿ywego piêkna. Dwie sceny daj¹
przedsmak takiego piêkna – obie z Chocho³em, postaci¹ zjawiskow¹, prosto z moderni-
stycznego obrazu. W scenie ostatniej przygrywa weselnikom to znikaj¹cym, to znów wy-
³aniaj¹cym siê z zapadni, jakby w rytm ruchu ³odzi Charona pogr¹¿ali siê bezsilnie
w bagnie. Przypomina siê tutaj wstrz¹saj¹co piêkna scena odp³ywania poleg³ych bohaterów
w Nocy listopadowej Wajdy. Obraz Grzegorzewskiego ma podobn¹ si³ê, ale jedynie on”.

Anna Schiller, Wyspiañski na koniec XX wieku, „Wprost” 2000, nr 6.

27 II
Piotruœ Pan Jeremiego Przybory i Janusza Stok³osy, re¿. Janusz Józefowicz, Teatr Mu-
zyczny Roma.

10 III
Król Roger Karola Szymanowskiego, re¿. Mariusz Treliñski, Teatr Wielki – Opera Naro-
dowa.

Inscenizacja Treliñskiego i Kudliczki we wspó³pracy z dyrygentem Jackiem Kas-
przykiem przywróci³a dzie³o polskim scenom.

7 IV
The Music Programme Roxany Panufnik, re¿. Krzysztof Warlikowski, Teatr Wielki –
Opera Narodowa.

Waldemar D¹browski zaprosi³ do wspó³pracy zyskuj¹cego coraz wiêksze uznanie re-
¿ysera teatralnego.

28 V
Rozpocz¹³ siê I Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu. Dyrektorem festiwalu by³ Ste-
fan Niedzia³kowski.

30 V
Tysiêczne przedstawienie musicalu Metro – uroczyste spektakle odby³y siê w Teatrze
Dramatycznym.

CZERWIEC
Wojciech Kêpczyñski rozpoczyna restrukturyzacjê zatrudnienia w Teatrze Muzycznym
Roma – likwiduje etaty zespo³u artystycznego. Planuje castingi do ka¿dej kolejnej pre-
miery. Do 2003 r. zmniejszy³ liczbê osób zatrudnionych na etatach z 125 do 23.

25 VI
Operetka Witolda Gombrowicza, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy.

16 IX
Noc Helvera Ingmara Villqista, re¿. Zbigniew Brzoza, Teatr Powszechny.

W dramacie autora, który w szybkim czasie sta³ siê najbardziej rozchwytywanym
dramaturgiem wspó³czesnym, zagra³a Krystyna Janda, która rol¹ matki Helvera próbo-
wa³a te¿ pokazaæ nieco inny odcieñ swych œrodków aktorskich.
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25 IX-8 X
XXVII Warszawskie Spotkania Teatralne. By³a to ostatnia edycja tego festiwalu.

22 X
Don Carlos Giuseppe Verdiego, re¿. Krzysztof Warlikowski, Teatr Wielki – Opera Na-
rodowa.

9 XII
Miss Saigon Claude’a-Michela Schönberga i Alana Boublila, re¿. Wojciech Kêpczyñski,
Teatr Muzyczny Roma.

Na premierê przedstawienia przyjecha³ sir Cameron Macintosh, brytyjski pro-
ducent i w³aœciciel licencji – zapowiada³ wówczas szersze zainteresowanie polskim
rynkiem musicalowym. Plany pokrzy¿owa³y nowojorskie wydarzenia z 11 wrzeœnia
2001 r.

2001

25 I
Play Strindberg Friedricha Dürrenmatta, re¿. Andrzej £apicki, Teatr Na Woli

Teatr Na Woli obchodzi³ w ten sposób jubileusz istnienia. Premiera by³a
ho³dem z³o¿onym za³o¿ycielowi sceny, Tadeuszowi £omnickiemu, który w tej sztuce
odnosi³ wielkie sukcesy.

9 II
Bachantki Eurypidesa, re¿. Krzysztof Warlikowski, Teatr Rozmaitoœci

„Dionizos w przedstawieniu Warlikowskiego odbiega od wyobra¿eñ nowoczesnych
estetów, obiecuje rozkosz i zatracenie, ale uwalnia atawistyczne i ciemne si³y, okrucieñ-
stwo i pêd do samozniszczenia. Natomiast w epilogu spektaklu, tak jak chcia³ Kott, ry-
tua³ sta³ siê rzeŸni¹. Bachantki w Rozmaitoœciach cechuj¹ siê nie tylko precyzyjn¹
interpretacj¹ i wspó³czesnym kszta³tem scenicznym, bêd¹cym jak zwykle wspólnym
dzie³em Warlikowskiego, Ma³gorzaty Szczêœniak i Paw³a Mykietyna, lecz równie¿ sku-
pionym i ekspresyjnym aktorstwem. W spektaklu dominuj¹ dwaj protagoniœci, Dioni-
zos Chyry i Penteusz Poniedzia³ka, ca³kowicie odmienni i stopniowo upodabniaj¹cy siê
do siebie. Ale w zakoñczeniu wrêcz pora¿aj¹ca jest Hajewska-Krzysztofik jako pogr¹¿o-
na w transie i popadaj¹ca w ob³êd Agawe. Wzbudza zarazem litoœæ i trwogê”.

Rafa³ Wêgrzyniak, Dionizos nadchodzi, „Odra” 2001, nr 5

10 III
Auslöschung – Wymazywanie wg Thomasa Bernharda, re¿. Krystian Lupa, Teatr Drama-
tyczny

Wielki sukces re¿ysera – przedstawienie równie dobrze jak w Polsce by³o przyjmo-
wane za granic¹.

12 III
Beztlenowce Ingmara Villqista, re¿. Ingmar Villqist, Teatr Rozmaitoœci

Najbardziej rozchwytywany polski dramaturg wspó³czesny zawita³ na scenê, która
nie bardzo interesowa³a siê polskimi sztukami.
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12 V
Król Lear Williama Szekspira, re¿. Piotr Cieplak, Teatr Powszechny.

„A sam Lear? Zbigniew Zapasiewicz jest jednym z najwiêkszych na naszych sce-
nach, jest wirtuozem. Nad mow¹: jej artykulacj¹, intonacj¹, dynamik¹, panuje w stop-
niu doskona³ym, frazy Szekspirowsko-Barañczakowych tyrad idealnie uk³adaj¹ siê
w jego ustach. Jego bohater nie popada w ob³êd; przechodzi fazy rozpaczy, upokorzenia,
bólu – a¿ na drug¹ stronê œmiertelnego wyciszenia. Jego koñcowe »Wyæ, wyæ, wyæ. Lu-
dzie, jesteœcie z kamienia...«, mówione cichym, wyrównanym g³osem, bez szlochu i em-
fazy, jak z przeciwnego brzegu – jest arcydzie³em. Aliœci wirtuozerska doskona³oœæ
chwilami – horribile dictu – uwiera. Wtedy, gdy nie pozwala zapomnieæ, ¿e patrzymy na-
de wszystko na wielkiego solistê rozgrywaj¹cego popisow¹ partiê, gdzie w bezb³êdnej
formie nie ma ¿adnej szczeliny na niekontrolowane uczucie”.

Jacek Sieradzki, Learyka, „Polityka” 2001, nr 22.

5 VI
Uroczystoœæ (Festen) Mogensa Rukovy i Thomasa Vinterberga, re¿. H7, Teatr Rozmaitoœci.

Jarzyna z sukcesem przeniós³ na scenê scenariusz duñskiego filmu.

15 IX
Wielkanoc Augusta Strindberga, re¿. Erwin Axer, Teatr Wspó³czesny.

„Zupe³nie inaczej zareagowali na tê inscenizacjê warszawscy recenzenci, na ogó³ lu-
dzie m³odzi, nie najlepiej wychowani, za to bardzo pewni siebie. W nonszalanckim sty-
lu grymasili na staroœwieckoœæ i konserwatyzm Axera, zarzucali mu, ¿e zatrzyma³ siê
w rozwoju i nie nad¹¿a za brawurowo rozwijaj¹c¹ siê wspó³czesn¹ sztuk¹, której kap³a-
nami maj¹ byæ wyczuleni na puls dnia »bezkompromisowi nowatorzy«.

Mo¿na wybieraæ, co siê komu podoba. Wolna wola. Dlaczego jednak s³ychaæ g³ów-
nie g³os jednej opcji – oglêdnie mówi¹c arywistycznej?”

Antoni Libera, „Zeszyty Literackie” 2002, nr 1.

9 XI
Bambini di Praga wg Bohumila Hrabala, re¿. Agnieszka Gliñska, Teatr Wspó³czesny.

„Agnieszce Gliñskiej, która opracowa³a tekst Hrabala na podstawie adaptacji Vacla-
va Nyvlta i wystawi³a we Wspó³czesnym, uda³o siê przenieœæ na scenê nie tylko klimat
praskich ulic sprzed 50 lat, ale ów reportersko-poetycki charakter spojrzenia. Zanim
przyst¹pi³a do prób, urz¹dzi³a aktorom wycieczkê do Pragi, tak jak kiedyœ przed rozpo-
czêciem pracy nad sztuk¹ Belbela – wyprowadzi³a zespó³ na szczyt wie¿owca, by artyœci
poczuli, co znaczy wysokoœæ i wiatr”.

Aleksandra Rembowska, Bambini di Mokotowska, „Teatr” 2001, nr 12.

30 IX
Otwarcie budynku Teatru Syrena po kapitalnym remoncie.

2 X
Ma³a Steinberg Lee Halla, re¿. Zbigniew Brzoza, Teatr Studio – dochód z przedstawienia
zasila³ konto Fundacji Synapsis opiekuj¹cej siê dzieæmi autystycznymi.
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25 XI
Rozpoczyna dzia³alnoœæ rewiowy Teatr Sabat Ma³gorzaty Potockiej. Pierwszy program
nosi³ tytu³ Rewia… moja mi³oœæ. Teatr Sabat mieœci siê w budynku dawnego Teatru Ka-
meralnego.

8 XII
Prezydentki Wernera Schwaba, re¿. Grzegorz Wiœniewski, Teatr Powszechny.

Debiut warszawski re¿ysera.

2002

18 I
Oczyszczeni Sarah Kane, re¿. Krzysztof Warlikowski, koprodukcja: Teatr Polski w Poz-
naniu; Teatr Rozmaitoœci w Warszawie; Teatr Wspó³czesny we Wroc³awiu. Premiera we
Wroc³awiu odby³a siê 15 XII 2001 r.

Janusz Majcherek rzuci³ po premierze has³o: „wiêcej Sarah Kane, mniej Fredry.
Proszê to has³o potraktowaæ jako prowokacyjny ¿art. Ale w zwi¹zku z tym proszê to ha-
s³o potraktowaæ powa¿nie”.

„To przedstawienie, w którym Warlikowski w pe³ni ukszta³towa³ w³asny styl, oczy-
œci³ go (nomen omen), doprowadzi³ do artystycznej perfekcji. On ju¿ nie jest m³odszy
zdolniejszy; to po prostu wybitny re¿yser. Znalaz³ sposób na tê piekieln¹ dramaturgiê,
która w lekturze zdaje siê przerastaæ mo¿liwoœci sceniczne. Tymczasem Warlikowski
doskonale zrozumia³, ¿e dos³ownoœci opisu nale¿y prze³o¿yæ na metaforyczne znaki i ¿e
Sarah Kane to w istocie poetka, która wymaga poetyckiego ujêcia w teatrze. I co dla
mnie najwa¿niejsze: ¿e wyraŸnie pokaza³, i¿ nie obchodzi go sama teatralnoœæ, czysty
artyzm, sztuka dla sztuki; niejako przepuœci³ ból Sarah Kane przez samego siebie i swo-
ich aktorów. Przy ca³ym piêknie formalnym jest to przedstawienie niejako porêczone
osobiœcie i dlatego tak dotykaj¹ce widzów”.

Janusz Majcherek, (O)czyœciciele, „Teatr” 2002, nr 1-2.

22 II
4:48 Psychosis Sarah Kane, re¿. +, koprodukcja: Teatr Polski w Poznaniu i Teatr Roz-
maitoœci w Warszawie. Premiera w Poznaniu odby³a siê 8 II.

„Psychosis jest testem dla dzisiejszego teatru. Czy jesteœmy jeszcze w stanie zobaczyæ
na scenie nie aktora, ale osobê? Czy za rzêdami s³ów, z których sk³ada siê literatura,
umiemy jeszcze dostrzec zapis czyjegoœ bólu? Czy teatr, to genialne urz¹dzenie do bez-
karnego podgl¹dania innych, daje nam jeszcze coœ ponad wygodê i bezpieczeñstwo, ja-
k¹ ma podgl¹dacz po drugiej stronie dziurki od klucza? Z tymi pytaniami zostawia nas
spektakl Jarzyny. Wa¿niejszych chyba nie ma”.

Roman Paw³owski, Oddzia³ zamkniêty, „Gazeta Wyborcza – Sto³eczna” 2002, nr 47.

16 III
Kto siê boi Virginii Woolf? Edwarda Albeego, re¿. W³adys³aw Pasikowski.

Marek Kondrat wróci³ na scenê teatraln¹ – znany re¿yser kina akcji zadebiutowa³
w teatrze.

24 III
P³atonow Antoniego Czechowa, re¿. Pawe³ Miœkiewicz, Teatr Dramatyczny.
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„Wspó³czesny P³atonow jako próba stworzenia dzisiejszego bohatera, znudzonego
¿yciem efektownego konsumenta, zawiedzionego powszechn¹ pogoni¹ za pieni¹dzem
i nowym samochodem.

29 III
Olgierd £ukaszewicz zosta³ wybrany na prezesa ZASP.

27 IV
Wniebowst¹pienie wg Tadeusza Konwickiego, re¿. Maciej Englert. Teatr Wspó³czesny.

„Englert od wielu ju¿ lat myœla³ o wystawieniu adaptacji tej powsta³ej w 1967 r. opo-
wieœci o skundlonej Warszawie i b³¹kaj¹cym siê po niej Gustawie epoki komunistycz-
nej; przed 1989 r. by³o to jednak z przyczyn cenzuralnych niemo¿liwe. Po prze³omie
z kolei, przez wiele lat mog³o siê pewnie Englertowi wydawaæ, ¿e najbardziej zewnêtrz-
ne zmiany, jakie dokona³y siê w Polsce – kolory, które stopniowo pokrywa³y i pokrywa-
j¹ dawn¹ szaroœæ – uniewa¿niaj¹ w oczach Polaków wizjê z powieœci Konwickiego.
Mo¿na by siê zastanowiæ, dlaczego uzna³, ¿e dziœ ju¿ Wniebowst¹pienie bêdzie wspó³graæ
z duchem czasu?”.

Joanna Godlewska, Rzeczywistoœæ niek³amana, „Przegl¹d Powszechny” 2002, nr 7-8.

6 V
Umiera Bronis³aw Pawlik, aktor.

9 VI
Nie-Boska komedia Zygmunta Krasiñskiego, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy

Na konferencji prasowej w zwi¹zku z premier¹ re¿yser og³asza swoj¹ dymisjê ze sta-
nowiska dyrektora artystycznego Teatru Narodowego.

22 VI
Testosteron Andrzeja Saramonowicza, re¿. Agnieszka Gliñska, Teatr Montownia.

Przedstawienie oka¿e siê komercyjnym sukcesem, który pozwoli Teatrowi Montow-
nia usamodzielniæ siê i zdobyæ w³asn¹ scenê.

22–29 VI
I Miêdzynarodowy Festiwal Szkó³ Teatralnych zorganizowany z okazji 70-lecia istnie-
nia Akademii Teatralnej. Grand Prix festiwalu zdoby³a Pañstwowa Akademia Sztuki
Teatralnej z Sankt Petersburga za przedstawienie Najstarszy syn Aleksandra Wampi³owa
w re¿yserii Jurija Butusowa.

CZERWIEC
Micha³ Merczyñski zostaje dyrektorem naczelnym Teatru Rozmaitoœci.

VII
Waldemar D¹browski, dyrektor naczelny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, otrzy-
muje tekê ministra kultury w rz¹dzie Leszka Millera. Dyrektorem naczelnym Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej zostaje Jacek Kasprzyk.

17 VIII
Umiera Edward Dziewoñski, aktor, re¿yser, za³o¿yciel i pierwszy dyrektor Teatru
Kwadrat.
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SIERPIEÑ – WRZESIEÑ
Wybucha afera zwi¹zana z nadu¿yciami finansowymi w ZASP. Za rz¹dów prezesa Ka-
czora g³ówny ksiêgowy Zwi¹zku zainwestowa³ w krótkoterminowe obligacje Stoczni
Szczeciñskiej – ZASP straci³ 9 mln z³.

11 IX
Spotkanie z Peterem Brookiem w Teatrze Polskim przy okazji wizyty goœcinnych poka-
zów Tragedii Hamleta.

19 X
Królowa pieknoœci z Leenane Martina McDonagha, re¿. Robert Gliñski, Teatr Drama-
tyczny.

Goœcinnie graj¹ca Miros³awa Dubrawska stworzy³a wstrz¹saj¹cy portret starej ko-
biety, która chwyta siê nawet niegodnych sposobów, by uchroniæ siê od beznadziei sa-
motnego ¿ycia.

7 XI – 1 XII
I Festiwal Festiwali Teatralny „Spotkania”. Zaprezentowano spektakle m.in. teatrów:
Gesher z Tel Avivu (Wioska), Complicite z Londynu (Mnemonic), Volksbühne z Berlina
(Skrzywdzeni i poni¿eni).

LISTOPAD
Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy przejmuje od starosty powiatu warszawskiego
piêæ teatrów: Ateneum, Kwadrat, Lalka, Powszechny, Wspó³czesny i zostaje ich organiza-
torem.

21 XII
Morze i zwierciad³o Wystana H. Audena, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy.

Audenowski komentarz do Burzy Szekspira by³ dla re¿ysera okazj¹ do refleksji nad
zwi¹zkami ¿ycia i sztuki, ogólnie uznawano, ¿e to „(…) g³êbokie, ironiczne, m¹dre po-
¿egnanie Jerzego Grzegorzewskiego z fotelem dyrektorskim. Nie z re¿yseri¹, miejmy
nadziejê, bo ostatni to ju¿, co tak poloneza wodzi. Artystów wywo³ywano siedmiokrot-
nie. Z pierwszego rzêdu oklaskiwa³ przedstawienie polityk Marek Borowski, z drugiego
– nowy dyrektor Narodowego Jan Englert. Z trzeciego wys³anniczka »Gazety« krzycza-
³a »brawo, brawo!«”.

Anna ¯ebrowska, Ironiczne i m¹dre po¿egnanie, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 2.

31 XII
Umiera Kazimierz Dejmek, re¿yser, dyrektor teatrów.

2003

4 I
Burza Williama Szekspira, re¿. Krzysztof Warlikowski, TR Warszawa.

„Warlikowski idzie znacznie dalej. Pokazuje nie tylko, ¿e nie da siê przywróciæ po-
rz¹dku dobra, prawdy i piêkna, bo w winowajcach nie ma chêci odkupienia, a zatem
wybaczenie nie mo¿e niczego zmieniæ, ten wspania³omyœlny gest nie ma swojego adre-
sata. Mówi, ¿e s¹ winy, których nie da siê zmazaæ nawet wtedy, gdy ofiara wybaczy ka-
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tom. What a Wonderful Word jest ³atwym ironicznym komentarzem do niewymazywania
win”.

Piotr Gruszczyñski, Zmierzch bogów, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 3.

8 III
Burza Williama Szekspira, re¿. Jaros³aw Kilian, Teatr Polski.

Dyrektor Teatru Polskiego spróbowa³ w³¹czyæ siê w seriê wa¿nych inscenizacji
zwi¹zanych z dramatem Szekspira.

31 III
ZASP organizuje konferencjê „Teatr jutra” przy okazji wydania Raportu o stanie teatru
za rok 2001.

5 IV
Stosunki Klary Dei Loher, re¿. Krystian Lupa, TR Warszawa.

Krystian Lupa zdecydowa³ siê na wspó³pracê z teatrem, który tworz¹ jego wycho-
wankowie.

6 IV
Podró¿ do Reims Gioacchina Rossiniego, re¿. Tomasz Konina, Teatr Wielki – Opera Na-
rodowa.

„Boleœnie niemo¿liwe Czechowowskie pragnienie z Trzech sióstr, chêæ wyrwania siê
z prowincji w wielki œwiat, próba ucieczki w krainê marzeñ – jest przes³aniem wspo-
mnianego przedstawienia Podró¿y do Reims w Warszawie. Tomasz Konina przenosi ak-
cjê z ober¿y Pod z³ot¹ lili¹ do ruchliwej poczekalni dworcowej – bo to przecie¿ dworce
i lotniska s¹ wspó³czesnymi eksterytoriami, na których krzy¿uj¹ siê ludzkie losy. Ocze-
kiwanie na podró¿ miêdzynarodowego towarzystwa podszyte jest tu têsknot¹, melan-
choli¹ i chêci¹ zrealizowania wspólnego przedsiêwziêcia. M³ody polski re¿yser – maj¹cy
chyba nieco wiêcej talentu od modnego dzisiaj Mariusza Treliñskiego – stworzy³ spek-
takl autorski, oryginalny i nowatorski”.

Maciej Deuar, Brzmienia Europy, „Kurier Szczeciñski” 2004, nr 87.

14 IV
Bia³e ma³¿eñstwo Tadeusza Ró¿ewicza, re¿. Grzegorz Wiœniewski, Teatr Powszechny.

„Umieszczona na obrotówce sypialnia dziewcz¹t zosta³a otoczona pó³kolem luster.
Daje to oniryczny efekt zwielokrotnionego odbicia, ale spycha aktorów na proscenium.
Brakuje przestrzeni do gry, jak na d³oni widaæ jej rwany rytm, dychawicznoœæ niektó-
rych dialogów. Mo¿e dlatego re¿yserowi nie zawsze, kiedy trzeba, udaje siê stworzyæ
mroczn¹, dusz¹c¹ atmosferê. Idealnie wypada fina³owa scena. Pokazuje, ¿e ludzkie dra-
maty rozgrywaj¹ siê nie tylko w szpitalach psychiatrycznych, ale zwyczajnie, w sypial-
ni, za œcian¹, na klatce obok. Oto Bianka po œlubie z Beniaminem œcina w³osy i staje
przed nim naga, dr¿¹ca. Wyrzeka siê kobiecoœci, która by³a dla niej przekleñstwem i po-
wodem odrzucenia przez ojca, nie mieœci³a siê w jej transseksualnej naturze. Ale za-
miast brata ma przed sob¹ m³odego buhaja”.

Jacek Cieœlak, Buhaje i motyle, „Rzeczpospolita” 2003, nr 90.
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28 V
Eugenio Barba, twórca Odin Theater i Miêdzynarodowej Szko³y Antropologii Teatru,
odebra³ doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

1 VII
Powo³ano Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, oœrodek badañ i dokumen-
tacji polskiego teatru.

WRZESIEÑ
TR Warszawa rozpoczyna ca³osezonowy projekt Teren Warszawa – w za³o¿eniu teatr
mia³ wyjœæ w miasto, poszukaæ dla siebie nowych przestrzeni. Grano m.in. na Dworcu
Centalnym, w Klubie Le Madame, biurowcu. W ramach rocznych dzia³añ zaplanowa-
no niskobud¿etowe prapremiery zagranicznych dramatów (re¿yserowali m.in. Anna
Augustynowicz, Grzegorz Jarzyna, Gra¿yna Kania, Redbad Kljinstra, £ukasz Kos), kil-
ku m³odych aktorów pracowa³o w Studium Aktorskim.

WRZESIEÑ
Teatr Powszechny w Warszawie uruchomi³ scenê Gara¿ Poffszechny.

1 IX
Jan Englert zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego.

29 IX
Hamlet Stanis³awa Wyspiañskiego, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy.

„Œmieræ, któr¹ przesi¹kniête jest ca³e przedstawienie, czasem ostentacyjnie trupie
czy wrêcz upiorów pe³ne, jest tematem do myœlenia zawsze i wszêdzie, nie tylko dzisiaj
w Polsce. (…) Grzechem Hamleta w Polsce mo¿e byæ nadmierne skupienie na sobie sa-
mym. Ono uniemo¿liwia czyn czy zwyk³e dzia³anie. Hamlet polski czêsto grzeszy³
w ten sposób. Gdy jest artyst¹, powinien myœleæ o czymœ wiêcej ni¿ sobie samym. Wte-
dy na jego wspania³ej planecie zrobi³oby siê ciep³o, wróci³oby ¿ycie. A tak wszystko
stygnie. ¯al i strach na to patrzeæ. W Morzu i zwierciadle w odwróceniu od œwiata jest
wielka wœciek³oœæ artysty, niezgoda na nowe obyczaje i brak myœlenia. W krótkim cza-
sie miêdzy dwiema premierami nast¹pi³o za³amanie. Grzegorzewski zrzuci³ p³aszcz
Prospera i zosta³ sam na tej wielkiej pustej scenie. Zrozpaczony, ale bezradny”.

Piotr Gruszczyñski, Planeta Grzegorzewski, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 42.

2 X
Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego, re¿. Krzysztof Warlikowski, Teatr Wielki – Opera
Narodowa.

Ubu zosta³ ubrany w garnitur i bia³o-czerwony krawat. Skojarzenie by³o oczywiste –
Andrzej Lepper. Po kilku spektaklach zrezygnowano jednak z tego zabiegu.

6 X
Dybuk wg Szymona Anskiego i Hanny Krall, re¿. Krzysztof Warlikowski, koprodukcja:
TR Warszawa, Teatr Wspó³czesny we Wroc³awiu, Festiwal Dialog-Wroc³aw, program
Theorem, Hebbel Theater w Berlinie. Premiera we Wroc³awiu. Premiera warszawska
2 XI.

Premiera mia³a odbyæ siê na Festiwalu w Avignonie, ale do niej nie dosz³o z powodu
strajku robotników teatralnych.
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„Tymczasem Krzysztof Warlikowski chce, mam wra¿enie, byæ od razu artyst¹, jeœli
nie œwiatowym, to przynajmniej europejskim. Ale gdzie jest jego Wielopole, nikt nie
wie. W tym sensie nie mo¿e dziwiæ, ¿e tematem Dybuka jest tak¿e wykorzenienie czy
te¿ niemo¿noœæ uczestniczenia w tradycji, która owszem – jest wdziêcznym przedmio-
tem opowieœci, ale zarazem nie ma do niej dostêpu, ¿ywe obcowanie z przesz³oœci¹ oka-
zuje siê niemo¿liwe”.

Janusz Majcherek, Dwa teatry, „Teatr” 2003, nr 10-11.

17 X
Bal pod Or³em, scenariusz i re¿. Zbigniew Brzoza, Teatr Studio.

„Bal Pod Or³em (…) oparty na francuskim pomyœle opowiada polsk¹ historiê drugiej
po³owy XX w. z punktu widzenia dancingu. W odró¿nieniu jednak od orygina³u, który
rozgrywa siê w paryskim bistro, w tym przedstawieniu ani przez chwilê nie panuje na-
strój beztroskiej zabawy. Bal Pod Or³em to bal ludzi zniewolonych, w którym rolê wo-
dzirejów odgrywaj¹ ubecy, ormowcy i sowieccy ¿o³nierze. Jest to bal bez wystawnych
strojów, w kufajkach i szarych p³aszczach z PDT-u, z wódk¹ zamiast szampana i herbat¹
w szklankach. Bal, na którym nikt nie umie dobrze tañczyæ, bo jak tu tañczyæ w gumo-
filcach”.

Roman Paw³owski, Niech umrze bal!, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 245.

17 XI
Umiera Zofia Rysiówna, aktorka.

2 XII
Podró¿ do wnêtrza pokoju Micha³a Walczaka, re¿. Micha³ Walczak, Teatr Powszechny.

„Wystawiaj¹c autorski tekst, pokaza³ w dwójnasób, co jego zdaniem boli dzisiejszego
m³odego cz³owieka, wkraczaj¹cego w doros³oœæ. Jak dawniej w Kartotece Ró¿ewicz, tak
i tu bohater nie dorasta do wymogów, jakie stawia przed nim ¿ycie. Trzydziestolatek,
który po skoñczeniu studiów nie mo¿e znaleŸæ pracy, zamyka siê w wynajêtym pokoju,
z dnia na dzieñ traci wszystko: kobietê, przyjació³, ambicjê, poczucie bezpieczeñstwa...
Przestrzeñ powoli siê zacieœnia”.

Agnieszka Korytkowska-Mazur, Koktail teatralny, „Gentleman” 2004, nr 1.

2004

1 I
Powstaje Laboratorium Dramatu Teatru Narodowego pod kierownictwem Tadeusza
S³obodzianka.

Rozpoczê³o dzia³alnoœæ Biuro Teatrów Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy. Powo³a³
je, wydzielaj¹c z Biura Kultury, prezydent miasta Lech Kaczyñski. Prezydent, dla któ-
rego w potocznej opinii teatry by³y oczkiem w g³owie, „obawia³ siê, ¿e w nat³oku imprez
dzia³alnoœæ teatralna zostanie zaniedbana”. Dyrektorem Biura zosta³ Janusz Pietkie-
wicz. Biuro mia³o u³atwiæ zarz¹dzanie ówczesnymi 17 miejskimi teatrami i usprawniæ
kontakty sto³ecznych scen z radnymi. Miasto gwarantowa³o pokrycie kosztów rocznego
funkcjonowania (p³ace, czynsze, op³aty) i mo¿liwoœæ wyprodukowania œrednio dwóch
premier w roku.

86 Kalendarium warszawskiego ¿ycia teatralnego 1989–2007



28 I
Koronacja Marka Modzelewskiego, re¿. £ukasz Kos, Teatr Narodowy.

Pierwszy spektakl Laboratorium Dramatu Teatru Narodowego, który znalaz³ siê na
afiszu i w regularnej eksploatacji.

8 II
Duszyczka wg Tadeusza Ró¿ewicza, re¿. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy.

Premiera odby³a siê w ramach przegl¹du Planeta Grzegorzewski, poœwieconego
spektaklom zrealizowanym przez re¿ysera w Teatrze Narodowym. Przegl¹d by³ dla wie-
lu krytyków i widzów momentem zrewidowania krytycznej opinii o twórczoœci re¿ysera
z lat 1997–2004.

28 II
2 maja Andrzeja Saramonowicza, re¿. Agnieszka Gliñska, Teatr Narodowy.

„Dobrze, ¿e tak¿e Teatr Narodowy chce dyskutowaæ o baga¿u historycznym, jaki
ci¹¿y na naszej wspó³czesnoœci. K³opot jednak w tym, ¿e z warszawskiego przedstawie-
nia o najnowszej polskiej historii zostaj¹ tylko stereotypowe ogólniki. Kiedy siê pisze
d³ug¹ historiê ca³ego kraju, chce siê zmieœciæ wszystko i naraz: Lecha Wa³êsê, prze-
granego esbeka, nieuczciwego pos³a-karierowicza, zrezygnowanego, ale jak dawniej
szlachetnego opozycjonistê. Ta pokusa jest zrozumia³a. Kto jej ulega, wpada jednak
w pu³apkê, bo ogólnej wizji nie da siê zbudowaæ na ogólnikach. I z epopei zostaje sze-
leszcz¹cy papier”.

Marek Radziwon, Zlepek z Polski, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 53.

14 III
Król Edyp Sofoklesa, re¿. Gustaw Holoubek, Teatr Ateneum.

„Sta³ych bywalców Ateneum pierwsze minuty Króla Edypa w re¿yserii Gustawa Ho-
loubka mog¹ zaszokowaæ. Miejsce sceny zajê³a pusta platforma nachylona ku widowni.
Nie ma na niej ani jednego mebla, ani pó³ zastawki. ¯adnych butaforii, do jakich przy-
zwyczai³ nas w przesz³oœci etatowy scenograf tego teatru, Marcin Stajewski. Funkcjê de-
koracji pe³ni¹ snopy œwiat³a, które rozcinaj¹ ciemne niebo nad Tebami. Co siê sta³o?
Przecie¿ Ateneum to bastion teatralnej tradycji, tu jeszcze niedawno aktor nie móg³ od-
wróciæ siê ty³em do widowni, a teraz taka rewolucja! Czy¿by dotar³y tam wreszcie refor-
my Petera Brooka i Jerzego Grotowskiego, zwolenników pustej przestrzeni w teatrze?
Niezale¿nie od motywów tej decyzji trzeba przyznaæ, ¿e jest trafna. Przecie¿ tragedia
Edypa polega na odrzuceniu wszystkich zas³on! (…) Tragedia rozpoznania prawdy wy-
maga niesk³amanego aktorstwa, jeœli ma nas poruszyæ. Takie jest aktorstwo Piotra
Fronczewskiego, który zrzuci³ z siebie maskê telewizyjnej gwiazdy. Wy³oni³a siê spod
niej twarz starszego mê¿czyzny, który œciga siê ze swym przeznaczeniem. Fronczewski
dobrze zrozumia³ charakter Edypa. Ktoœ, kto morduje cz³owieka, bo zast¹pi³ mu drogê
na rozstajach, nie mo¿e byæ zrównowa¿ony. Jego Edyp to wulkan, nikt nie wie, kiedy
wybuchnie”.

Roman Paw³owski, Pusta przestrzeñ, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 67.

MARZEC
W wyniku konfliktu z Joann¹ Szczepkowsk¹ Krystyna Janda opuszcza Teatr Pow-
szechny.
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1 IV
Biuro Teatru wprowadzi³o podwy¿ki pensji, których pracownicy teatrów nie mieli od
2000 r.

2 IV
Powrót na pustyniê Bernarda-Marie Koltésa, re¿. Anna Augustynowicz, Teatr Powszechny.

„Spektakl w Powszechnym jeszcze raz udowadnia, ¿e Koltès na scenie musi znaleŸæ
prawdziwych partnerów, a nawet... rywali. Pisane przez niego s³owa trzeba okie³znaæ
i nadaæ im precyzyjn¹ formê. W przeciwnym razie, przynajmniej tak jest z »Powrotem
na pustyniê«, ra¿¹ nieznoœn¹ retoryk¹”.

Jacek Wakar, Ostrzelani s³owami, „¯ycie” 2004, nr 70.

7 V
Zszywanie Anthony’ego Neilsona, re¿. Anna Augustynowicz, Teatr Rozmaitoœci.

Po publikacji recenzji Janusza R. Kowalczyka ze Zszywania wybucha skandal wokó³
treœci sztuki. Sprawê omawiaj¹ na swej sesji radni warszawscy, z których ¿aden przed-
stawienia nie widzia³ – nad teatrem przez moment wisia³a groŸba sankcji.

27 VI
Samobójca Niko³aja Erdmana, re¿. Marek Fiedor, Teatr Dramatyczny.

Re¿yser po raz pierwszy pracowa³ w Warszawie. „Jeœli chodzi o wybór repertuarowy,
to Samobójca jest wyborem genialnym, idealnie dopasowanym do temperatury naszych
czasów. Bez nachalnej aktualizacji staje siê dotkliwie wspó³czesny, zachowuj¹c przy tym
œwietn¹ formê literack¹, której zwykle brak dramaturgii dzisiejszej. Niestety, za t¹ m¹d-
r¹ decyzj¹ nie pod¹¿a jêzyk spektaklu. Rezultat jest wiêc najwy¿ej poprawny, co budzi
rozgoryczenie. (…) Szkoda, bo naprawdê jest o co walczyæ w tym spektaklu i warto za-
chowaæ siê desperacko, jak jego bohater, ryzykuj¹c wszystko”.

Piotr Gruszczyñski, Co pi¹ty z nas, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 30.

29 VI
B³¹dzenie wg Witolda Gombrowicza, re¿. Jerzy Jarocki, Teatr Narodowy.

Wybitny re¿yser po ponad rocznej pracy (rozpoczêtej jeszcze w Teatrze Dramatycz-
nym) doprowadzi³ do koñca swój spektakl, który okaza³ siê powrotem w wielkim stylu
do Warszawy, gdzie ostatni raz re¿yserowa³ w 1982 roku.

CZERWIEC
Odbywa siê I Warszawska Ofensywa Teatralna Czarna Offca, prezentuj¹ca dokonania
warszawskich teatrów offowych.

LIPIEC
Ukazuje siê pierwszy numer miesiêcznika teatralnego „Foyer” (bêdzie wychodziæ do
wrzeœnia 2005 r.). Redaktorem naczelnym zosta³ Jacek Wakar.

1 IX
Jan Prochyra zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Rampa.

13 IX-25 X
II Festiwal Festiwali Teatralnych „Spotkania” organizowany przez Teatr Dramatycz-
ny w Warszawie. Wœród spektakli: Hashirgaki w re¿. Heinera Goebbelsa z Theatre
Vidy-Lausanne, Wash & Travel w re¿. Petera Greenewaya, Dragon’s trilogy w re¿. Ro-
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berta Lepage (Teatru Ex Machina z Kanady), Poor Theater The Wooster Group z USA,
Schoenberg Kabarett Petera Steina z Niemiec.

20 IX
Inauguracja dzia³alnoœci Kino-Teatru Bajka w dawnym budynku kina – sceny funkcjo-
nuj¹cej w ramach koncernu medialnego ITI – prapremier¹ monodramu Belfer! Dopag-
ne’a z udzia³em Wojciecha Pszoniaka (re¿. Micha³ Kwieciñski). Bajka jest scen¹
impresaryjn¹.

25 IX
Parada Teatrów Warszawskich – pomys³ kierownictwa Biura Teatru Urzêdu Miasta na
promowanie teatrów. Dziennikarze zastanawiali siê, czy nie lepiej by³oby pieni¹dze,
które wydano na teatralny festyn, przeznaczyæ na dofinansowanie teatrów.

1 X
Niedokoñczony utwór na aktora wg Mewy Czechowa / Sztuka hiszpañska Yasminy Rezy,
re¿. Krystian Lupa, Teatr Dramatyczny.

„Jest te¿ w ten dwuspektakl wpisana bardzo wspó³czesna polemika dwóch co naj-
mniej teatrów, »starego« i »nowego«, tego od Dejmka i Holoubka, i tego od Jarzyny
i Warlikowskiego. Konstanty, m³ody dramaturg i re¿yser z Mewy, demonstruje swój
»nowy« teatr matce, aktorce ze »starego« teatru, i jej przyjacio³om. Wszystko koñczy siê
skandalem i zerwaniem przedstawienia. Nikt tu nie rozumie drugiego. A gdzie w tym
dyskursie sam Lupa? W sceneriê z zerwanego spektaklu Konstantego wpisze ca³y swój
teatr z obu wieczorów. Niebêd¹cy po ¿adnej ze stron, bo ani nieodrzucaj¹cy tradycji, ani
niestosuj¹cy jej staroœwieckich regu³. Wielki teatr ponad podzia³ami”.

Tadeusz Nyczek, ¯ywa woda, drewniany brzeg, „Przekrój” 2004, nr 42.

8 X
Romeo i Julia Janusza Stok³osy i Janusza Józefowicza, re¿. Janusz Józefowicz, Hala Tor-
war, produkcja Teatr Studio Buffo.

Dyrektorzy prywatnej sceny postanowili wyjœæ poza ograniczenia ma³ej sceny Tea-
tru Studio Buffo i wyprodukowali wielkie widowisko w hali Torwaru.

19 X
Jacek Rakowiecki redaktorem naczelnym miesiêcznika „Foyer”.

4 XI
Patty Diphusa wg Pedro Almodovara, re¿. Marta Ogrodziñska, monodram Ewy Kas-
przyk – na scenie teatralnej klubu Le Madame

„Dziêki Ewie Kasprzyk ¿adne z intymnych, szokuj¹co szczerych wyznañ bohaterki
nie zabrzmia³o wulgarnie. Wspania³a jest scena przeistoczenia Patty, kiedy przyznaje
siê do nieodwzajemnionej mi³oœci i œci¹ga z g³owy kiczowat¹ perukê. Spod maski ³atwej
panienki wygl¹da nieludzko zmêczona twarz zrezygnowanej kobiety”.

Janusz R. Kowalczyk, Dyskretny urok perwersji, „Rzeczpospolita” 2004, nr 261.

6 XI
Narty Ojca Œwiêtego Jerzego Pilcha, re¿. Piotr Cieplak, Teatr Narodowy.

„Od ponad stu lat czekamy na nowe Wesele, a kto wie, czy ono nam siê w³aœnie na
narodowej scenie nie narodzi³o? Skromnie i cichaczem, w Nartach Ojca Œwiêtego, z felie-
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tonowej prozy Jerzego Pilcha przekutej na teatr przez uduchowionego re¿ysera Piotra
Cieplaka. (…) niemal s³ychaæ ju¿ odg³os helikoptera Jana Paw³a II, nios¹cego Goœcia,
który w³aœnie abdykowa³ i zamieszka miêdzy wiernym ludem. Tylko co wierny lud ma
zrobiæ ze swoim dotychczasowym niezbyt bogobojnym ¿yciem?”

Agnieszka Celeda, Papie¿ strzela gola, „Polityka” 2004, nr 47.

2005

1 I
Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy przejmuje od Mazowieckiego Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Teatr Studio – w efekcie staje siê organizatorem 18 teatrów miejskich.

8 I
Doktor Haust Wojciecha Kuczoka, re¿. Magdalena Piekorz, Teatr Studio, monodram
Micha³a ¯ebrowskiego.

Po sukcesie wspólnego przedsiêwziêcia, jakim by³ film Gnój, tercet spróbowa³ si³
w teatrze. Krytycy krêcili nosami, dla publicznoœci Micha³ ¯ebrowski na scenie by³ ab-
solutnym hitem.

29 I
On. Drugi Powrót Odysa Antoniny i Jerzego Grzegorzewskich, re¿. Jerzy Grzegorzewski,
Teatr Narodowy.

Ostatni spektakl re¿ysera. Wielkie protesty oraz dyskusjê nad etyk¹ krytyka rozpêta³
tekst Romana Paw³owskiego Re¿yser jest bardzo chory, gdzie opisa³ alkoholizm re¿ysera.

STYCZEÑ
Krystyna Janda zak³ada Teatr Polonia w kupionym przez ni¹ budynku dawnego kina.
Natomiast Fundacja ATUT, któr¹ prowadzi Emilian Kamiñski, dosta³a 5 mln z³ unij-
nej dotacji na stworzenie nowego teatru w Warszawie – Teatru Kamienica.

3 III
Krum Hanocha Levina, re¿. Krzysztof Warlikowski, Stary Teatr w Krakowie, TR Warszawa.

„Wesela, pogrzeby, przeciêtne marzenia, pretensje. Z ka¿dej z tych sytuacji Warli-
kowski wydobywa jej esencjê, tworz¹c przy pomocy œwietnie graj¹cych aktorów –
nieunikaj¹cych œmiesznoœci, ostrych œrodków, skupionych i wra¿liwych – spektakl
o niedaj¹cym siê usun¹æ bólu istnienia. Nie ma tutaj pocieszaj¹cych wskazówek na te-
mat ¿ycia, re¿yser nie pochyla siê z trosk¹ nad stworzonym przez siebie œwiatem. Nie
czuje siê lepszy czy m¹drzejszy od swoich bohaterów. I my te¿ nie czujemy siê lepsi czy
m¹drzejsi. Nie musimy tego œwiata akceptowaæ, mo¿emy za to odkryæ w nim siebie. Nie
bêdzie to odkrycie przyjemne”.

Joanna Targoñ, Nic szczególnego, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 2005, nr 61.

4 III
Tiramisu Joanny Owsianko, re¿. Aldona Figura, Teatr Studio Buffo, spektakl zrealizo-
wany przez Laboratorium Dramatu.

„Kobiec¹ odpowiedzi¹ na Testosteron nazwano debiutanck¹ sztukê Joanny Owsianko
Tiramisu, wyre¿yserowan¹ na tej samej scenie przez Aldonê Figurê. Siedem m³odych
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kobiet z agencji reklamowej doskonale orientuje siê w œwiecie hase³, promocji i wyma-
gaj¹cej klienteli. Gorzej sobie radz¹ z uczuciami i emocjami”.

Janusz R. Kowalczyk, Gorzki smak ciastka, „Rzeczpospolita” 2005 nr, 158.

7 IV
Na dzieñ przed pogrzebem Jana Paw³a II, w tygodniu ¿a³oby po zmar³ym papie¿u,
w „Rzeczpospolitej” ukaza³a siê wypowiedŸ Krzysztofa Warlikowskiego, która wywo³a-
³a spore poruszenie: „(…) Nie s³uchaliœmy Go. Nie s³uchali Go ksiê¿a, dlatego polski
Koœció³ katolicki pozostaje jedn¹ z wielu si³ politycznych. Dziêki Janowi Paw³owi II
uwierzyliœmy w wielkoœæ cz³owieka, ale czy uwierzyliœmy bardziej w Boga? Œmieræ pa-
pie¿a by³a doznaniem g³êboko humanistycznym, ale nie jestem pewien, czy religijnym.
Ja, re¿yser teatralny, od tygodnia czujê siê w naszym kraju jak cz³owiek zakazany. Po-
winniœmy graæ spektakl, ale nie mo¿emy. Zastanawiam siê, czy zakaz kultury w zwi¹zku
ze œmierci¹ Jana Paw³a II jest s³uszny? Czy tak jak kiedyœ zakazywaliœmy sprzeda¿y al-
koholu podczas pielgrzymek, dziœ mo¿emy zakazywaæ kultury? Teatry dramatyczne ju¿
od antyku prowadz¹ dialog z cz³owiekiem, oswajaj¹ go ze œmierci¹, ucz¹ ¿a³oby po Edy-
pie i Elektrze, walcz¹ o duszê cz³owieka”.

Nie s³uchaliœmy Go, Not. J. C. [Jacek Cieœlak], „Rzeczpospolita” 2005, nr 81.

9 IV
Umiera Jerzy Grzegorzewski, re¿yser, scenograf, dyrektor warszawskiego Centrum Sztuki
Studio (1982-1997), Teatru Narodowego (1997-2002).

15 IV
S³omkowy kapelusz Eugene’a Labiche’a, re¿. Piotr Cieplak, Teatr Powszechny.

„Tak siê zaczyna (…). Nie od Labiche’a, tylko od Eliota. Widz, który przyszed³ na
beztrosk¹ farsê, zaczyna siê nerwowo krêciæ w momencie, kiedy Adam Woronowicz
mówi ten tekst od siebie, stoj¹c blisko tu¿ przed widzami. A gdzie ta zabawa? Zabawa
bêdzie. Taka, jak¹ sobie wymyœli³ Piotr Cieplak. M¹dra i przenikliwa, obna¿aj¹ca tea-
tralny mechanizm”.

Agnieszka Rataj, Polecam, „Rzeczpospolita” 2005, nr 4.

25 IV
Uchwa³¹ Sejmiku Województwa Mazowieckiego powo³ano Mazowiecki Teatr Muzycz-
ny Operetka. Jej dyrektorem naczelnym zosta³ W³odzimierz Izban. MTM operetka to
teatr impresaryjny, korzystaj¹cy z wynajêtych scen.

7 V
Mariusz Treliñski otrzymuje nominacjê na dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej. S³awomir Pietras zosta³ dyrektorem naczelnym.

8 V
Opowieœci o zwyczajnym szaleñstwie Petera Zelenki, re¿. Agnieszka Gliñska, Teatr Dra-
matyczny.

„Zastanawiam siê, czym ró¿ni siê Zelenka od m³odego Mro¿ka, jedynego z naszych
dramatopisarzy, który 40 lat temu zabija³ widowniê podobn¹ dawk¹ œmiechu i absurdu.
Otó¿ postaci Zelenki to nie s¹ figury na szachownicy, które odgrywaj¹ precyzyjnie wy-
spekulowane przez autora role. To ludzie z krwi i koœci, idealny materia³ dla dobrych
aktorów. Mo¿na siê do nich przywi¹zaæ, choæby mignêli w jednej scenie jak Anusia
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(Agata Kulesza), sprz¹taczka zwariowana na punkcie baletu. Agnieszka Gliñska z po-
moc¹ W³adys³awa Kowalskiego udowodni³a nie pierwszy raz, ¿e ma dar obsadzania.
A, jak wiadomo, dobra obsada to przynajmniej po³owa sukcesu”.

Hanna Baltyn, Dar obsadzania, „Foyer” 2005, nr 6

19 V
2007: Makbeth wg Williama Szekspira, re¿. Grzegorz Jarzyna, TR Warszawa.

Sezon 2004/2005 by³ sezonem Makbetów w polskim teatrze. Re¿yserowali go An-
drzej Wajda (Kraków), Maja Kleczewska (Opole), Krzysztof Warlikowski (Hannover),
Piotr Kruszczyñski (Teatr Polski w Warszawie), Pawe³ Szkotak (Poznañ). Jarzyna prze-
niós³ swojego Makbeta do Iraku – wystawiaj¹c z wielkim rozmachem wojnê w halach
dawnych Zak³adów im. Waryñskiego.

31 V
Zmartwychwstanie Lusi Ogiñskiej, re¿. Bohdan Porêba, Sala Kongresowa PKiN, pre-
miera zapowiadana jako kolejne Dziady i Wesele by³a sponsorowana przez Samoobronê
Andrzeja Leppera.

11 VI
Amelka, bóbr i król na dachu Tankreda Dorsta, re¿. Piotr Cieplak, Teatr Lalek Guliwer.

„Przedstawienie w zasadzie pozbawione jest scenografii: prosta kurtyna, parê nie-
zbêdnych rekwizytów. To kostium charakteryzuje postaæ. Dziêki oszczêdnej scenografii
uwaga widza skupia siê na aktorze: mimice, ruchach, kostiumie. Re¿yser, pewnie setnie
siê przy tym bawi¹c, wydoby³ z tekstu Dorsta parê dwuznacznoœci. Te same partie tek-
stu powodowa³y œmiech u dzieci i u siedz¹cych obok nich rodziców, jedni i drudzy
œmiali siê jednak z czego innego. Przyk³adowo: przegl¹daj¹ca siê w lusterku dojrza³a
Gruszka flirtuje z Bobrem, prosz¹c go, by j¹ schrupa³”.

Bart³omiej Miernik, Amelka i Dina, „Teatr” 2005, nr 9.

1-3 VII
Pierwszy epizod I edycji Festiwalu Teatrów Tañca Europy Œrodkowej „Zawirowania”,
organizowanego w Starej Prochoffni.

17 IX
Zemsta nietoperza Johanna Straussa, re¿. Andrzej Strzelecki, Mazowiecki Teatr Mu-
zyczny Operetka, premiera w Sali Kongresowej. Pierwsza premiera nowego publiczne-
go teatru operetkowego Warszawy.

24 IX
Wiara, nadzieja, mi³oœæ Ödöna Horvátha, re¿. Gra¿yna Kania, Teatr Dramatyczny.

WRZESIEÑ
Zamkniêto dzia³alnoœæ miesiêcznika „Foyer”.

14 X
Miasto mania, re¿. Maria Peszek, Jan Peszek. Monodram Marii Peszek. P³yta z piosen-
kami ze spektaklu sta³a siê ogólnopolskim przebojem.

25 X
Cokolwiek siê zdarzy, kocham ciê Przemys³awa Wojcieszka, re¿. Przemys³aw Wojcieszek,
TR Warszawa.
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„Ca³e przedstawienie robi wra¿enie puzzli maj¹cych siê z³o¿yæ w obrazek zatytu³o-
wany: »Problemy mniejszoœci seksualnych w RP«. Niestety, ze wzglêdu na poziom
intelektualny uk³adanka Wojcieszka powinna mieæ na pude³ku napis: dla dzieci od lat
szeœciu do dwunastu”.

Aneta Kyzio³, S³odko-gorzko, „Polityka” 2005, nr 44.

28 X
Rada Warszawy podejmuje uchwa³ê o zmianie statutów 17 warszawskich teatrów podle-
gaj¹cych Urzêdowi Miasta (prócz Teatru Nowego).

Kobieta z morza Henryka Ibsena/Suzan Sontag, re¿. Robert Wilson, Teatr Dramatyczny.
Robert Wilson po raz pierwszy re¿yseruje w Polsce, ale po raz trzeci ten tekst. Kry-

tycy znaj¹cy wczeœniejsze wersje uwa¿aj¹ tê polsk¹ za najbardziej udan¹.

29 X
Teatr Polonia inauguruje swoj¹ dzia³alnoœæ premier¹ Stefci Æwiek w szponach ¿ycia Du-
bravki Ugrešiæ (re¿. Krystyna Janda).

2 XI
Grupa studentów warszawskich uczelni Trans-fuzja na znak protestu zapali³a znicze
pod teatrami, które uzna³a za martwe: Polskim, Ateneum, Wspó³czesnym. Te dzia³ania
doprowadzaj¹ do publicznych debat w Akademii Teatralnej i w „Rozmowach na parte-
rze” Romana Paw³owskiego w Instytucie Teatralnym.

3-7 XII
Festiwal Klata Fest – prezentacja przedstawieñ Jana Klaty. Organizatorem festiwalu by³
Instytut Teatralny.

5 XI
Curlew River Benjamina Brittena, re¿. Axel Weidauer, Teatr Wielki – Opera Narodowa.

Spektakl otworzy³ cykl „Terytoria”, który mia³ przedstawiaæ rzadko goszcz¹cy na
polskich scenach repertuar XX-wieczny (opery, pieœni i balety).

11 XI
Umiera Pawe³ Konic, dyrektor artystyczny Teatru Ma³ego w latach 1993–2003, dyrek-
tor Teatru Telewizji od 2004 r.

LISTOPAD
Po goœcinnych wystêpach zespo³u Suka Off w klubie M25 (18 XI) wybuch³ skandal. Po
alarmuj¹cych artyku³ach w tabloidzie „Fakt” burmistrz dzielnicy Praga Po³udnie z³o¿y³
zawiadomienie w prokuraturze, ¿e w klubie szerzono pornografiê.

3 XII
Urodziny infantki Oscara Wilde’a, re¿. Marcin Jarnuszkiewicz, Teatr Lalka.

„W jego Urodzinach infantki wg Oscara Wilde’a (Teatr Lalka w Warszawie) nie ma
odwo³añ do spo³ecznych patologii, ale próba obudzenia w dziecku zachwytu poprzez
plastyczn¹, ciekaw¹ formê. Doroœli wymagaj¹, by spektakl opowiada³ prost¹ fabu³kê,
tymczasem dziecko trzeba oczarowaæ. Pamiêtam z dzieciñstwa obraz wij¹cego siê smo-
ka ze spektaklu Kiliana, choæ nie wiem ju¿, na jaki temat on siê wi³”.

Joanna Derkaczew, Nie kucaæ do widza, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 303.
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5 XII
Teatr Montownia inauguruje dzia³alnoœci w³asnej sceny przy ulicy Konopnickiej 6 in-
scenizacj¹ Peer Gynta Ibsena (re¿. Marek Pasieczny).

2006

5 I
Wozzeck Albana Berga, re¿. Krzysztof Warlikowski, Teatr Wielki – Opera Narodowa.

Przed premier¹ wybuch³a tzw. afera majtkowa. „Nasz Dziennik” zaalarmowa³, ¿e
w momencie, gdy s¹ na scenie dzieci, wystêpuje równie¿ nagi mê¿czyzna. Sprawê zde-
mentowa³a rzeczniczka Teatru Wielkiego. Ca³a sprawa odbywa³a siê na tle konfliktu dy-
rektorów Pietrasa i Treliñskiego.

7 I
Alina na zachód Dirka Dobbrowa re¿. Pawe³ Miœkiewicz, Teatr Dramatyczny.

„Symboliczn¹, nasycon¹ ironicznym dystansem sztukê Miœkiewicz przepisa³ na jê-
zyk cielesnoœci aktorów, co bardzo wzmocni³o si³ê oddzia³ywania wielu scen (dwa prze-
ra¿aj¹ce, choæ w najwy¿szym stopniu umowne obrazy seksualnej przemocy), nie ba³ siê
brzydoty, œmiesznoœci, bana³u. Ta w³aœnie wyrazista fizyczna obecnoœæ sprawia, ¿e trud-
no spektakl traktowaæ jedynie jako obraz dojrzewania m³odego ch³opaka – choæ temat
ten, subtelnie poprowadzony, jest tu bardzo wa¿ny. Tak jak kicz grafomañskich piose-
nek mi³osnych Aliny i piêkno granej na ¿ywo muzyki ³¹cz¹ siê w harmonijn¹ ca³oœæ,
tak bana³, groza i poezja egzystencji sk³adaj¹ siê na wielowymiarowy, intryguj¹cy obraz.
W pamiêci widza pozostaje galeria wydr¹¿onych ludzi, którzy w finale, obserwuj¹c ka-
tastrofê wyœnionego mustanga, dochodz¹ do trudnego pogodzenia (…)”.

Anna R. Burzyñska, Co gryzie Toma Mousse’a?, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 4.

12 I
Kalimorfa wg Johna Fowlesa, re¿. Marek Kalita, Teatr Wytwórnia.

„Spektakl z Wytwórni to najlepsze, co mo¿e daæ off. Widaæ, jak wiele Kalita nauczy³
siê, graj¹c u Warlikowskiego i Jarzyny, studiuj¹c przez lata utwory Becketta. Perfekcyj-
nie wykorzystuje klimatyczn¹ przestrzeñ nowego teatru na Pradze, walczy o psycholo-
giczne aktorstwo najwy¿szej próby. Przestrzeñ oddycha wraz z aktorami w mroku
i ciszy. Jest tu i skromnoœæ œrodków wyrazu, i wysmakowane obrazy. Czystoœæ teatralne-
go pisma i perwersja. Groza i tajemnica na wyci¹gniêcie rêki”.

£ukasz Drewniak, Poczwarka mi³oœci, „Przekrój” 2006, nr 5.

16 I
Opowieœci Hollywoodu Christophera Hamptona, re¿. Maja Komorowska, przedstawienie
dyplomowe, Akademia Teatralna.

„Na festiwalu szkó³ teatralnych w £odzi w marcu olœni³ publicznoœæ i jurorów. Pod
wp³ywem próœb z Warszawy Hampton nie tylko zgodzi³ siê na publiczne prezentacje
zmienionej sztuki, ale postanowi³ sam obejrzeæ przedstawienie. »Nie zamierzam stawaæ
na drodze, któr¹ pod¹¿a³a pani profesor Komorowska wraz ze studentami« – napisa³
w liœcie do rektora Akademii Teatralnej. Nieczêsto siê zdarza, aby szkolne przedstawie-
nie przyci¹ga³o tyle uwagi. Ale Opowieœci Hollywoodu s¹ z wielu powodów wyj¹tkowe”.

Roman Paw³owski, Komorowskiej sztuka rozmawiania, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 124.
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21 I
Daniel Olbrychski obchodzi 60-lecie urodzin, graj¹c tytu³ow¹ rolê w Królu Learze
Szekspira (re¿. Andriej Koncza³owski) w Teatrze Na Woli.

30 I
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz M. Ujazdowski odwo³a³ S³awo-
mira Pietrasa z funkcji dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.
Przyczyn¹ by³ konflikt Pietrasa z Mariuszem Treliñskim i Kazimierzem Kordem na tle
polityki repertuarowej i finansowej.

3 III
Grzegorz Jarzyna zostaje dyrektorem naczelnym TR Warszawa.

25 III
Tartuffe albo Szalbierz Moliera, re¿. Jacques Lassalle, Teatr Narodowy.

„(…) sztukê o œwiêtoszku-ob³udniku publicznoœæ odbiera³a na premierze jak ilu-
stracjê do ¿ycia publicznego w IV RP. Powtarza siê wiêc zjawisko z 1968 roku, gdy na
scenie Narodowego wystawiano Dejmkowskie „Dziady”. To, co prowokowa³o publicz-
noœæ do gwa³townych reakcji, by³o raczej w powietrzu ni¿ w samej inscenizacji. Lassalle
unika bowiem wszelkich uwspó³czeœnieñ, czy jednoznacznych aluzji. (…) Danuta Sten-
ka, która gra³a ju¿ poskromion¹ z³oœnicê u Krzysztofa Warlikowskiego (Teatr Drama-
tyczny w Warszawie, 1998), stworzy³a kolejny, przejmuj¹cy portret kobiety niszczonej
przez mêsk¹ rz¹dzê i g³upotê”.

Joanna Derkaczew, Nasze œwiêtoszki w IV RP, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 73.

27 III – 31 IV
Okupacja klubu Le Madame w Warszawie prowadzona przez jego zwolenników klubu.
Protest zakoñczy³ siê brutaln¹ eksmisj¹ na polecenie komisarza Warszawy Miros³awa
Kochalskiego.

30 III
La Bohéme Giacoma Pucciniego, re¿. Mariusz Treliñski, Teatr Wielki – Opera Narodowa.

„Treliñski wydobywa z dzie³a Pucciniego/Mürgera treœci najbardziej istotne. Odrzu-
caj¹c »historyczne bibeloty«, twórcy spektaklu pokazuj¹ g³êbok¹ prawdê o ludzkim
¿yciu – kruchym, niepewnym, poddawanym ci¹g³ym wstrz¹som. A ¿e styl ¿ycia dzisiej-
szej cyganerii nie przypomina tego XIX-wiecznego, wiêc i wykorzystane œrodki musz¹
byæ diametralnie inne. Mansardê nad dachami Pary¿a zastêpuje oszklony, przestrzenny
loft, bardziej charakterystyczny dla Nowego Jorku czy Berlina ni¿ wspó³czesnego Pary-
¿a. To w nim rozgrywaj¹ siê dwa skrajne, kluczowe dla ca³ej opery obrazy – Mimi po-
znaje Rodolfa, to tu wreszcie, chora na gruŸlicê, umiera na jego rêkach”.

Jacek Hawryluk, Cyganeria tak jak w kinie, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 78.

21 IV
Nora Henryka Ibsena, re¿. Agnieszka Olsten, Teatr Narodowy.

„Nic siê tu sensu nie trzyma, wizja sobie i fonia, znaczenia tekstu, sobie. Ani bunt,
ani dramat Nory nie s¹ tu mo¿liwe. Co innego znaczy decyzja kobiety, zbuntowanej
przeciw przypisanej jej roli spo³ecznej, która opuszcza mê¿a i dzieci, by zmierzyæ siê
z ¿yciem, a co innego, gdy ma³o inteligentna (wybra³a niedojrza³ego durnia) kobiet-
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ka upija siê, bo siê rozpad³ i tak kiepski zwi¹zek. Niestety, stara wersja jest o wiele
m¹drzejsza i bardziej aktualna”.

El¿bieta Baniewicz, Profesjonalizm, „Twórczoœæ” 2006, nr 12.

21 IV
WeŸ, przestañ Jana Klaty, re¿. Jan Klata, Teatr Rozmaitoœci.

„Diagnoza jest oczywista: badania terenowe w podziemiu dowodz¹ ca³kowitej nie-
przystawalnoœci œwiata panów i chamów. Klata nie otwiera ¿adnych nieznanych drzwi,
doœæ, ¿e trafnie przedstawia stan umys³ów, chwyta w lot polskie mówienie Anno 2006
(np. przecudny zwrot: »Co siê tak pytasz? Monika Olejnik jesteœ?«)”.

Tomasz Mi³kowski, Klata po warszawsku, „Przegl¹d” 2006, nr 19.

24–29 IV
Odby³ siê Festiwal Express EC 47 – Odcienie polityki, organizatorem by³ Instytut Tea-
tralny, kuratorem – £ukasz Chotkowski.

CZERWIEC
Po kilkuletnich problemach wydawniczych i kilkumiesiêcznym zawieszeniu wznowio-
no wydawanie miesiêcznika „Teatr” jako pisma patronackiego Biblioteki Narodowej.
Redaktorem naczelnym zostaje Jacek Kopciñski.

7 VIII
Kazimierz Kord z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji dyrektora naczelnego i muzycznego Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej, funkcje dyrektora naczelnego przej¹³ Janusz Pietkie-
wicz, który jednoczeœnie oznajmi³, ¿e nie widzi pola do wspó³pracy z Mariuszem Treliñ-
skim. Mimo protestów to jednak Treliñski odchodzi z funkcji dyrektora artystycznego.

1 IX
Jacek Weksler obejmuje dyrekcjê Biura Teatru i Muzyki sto³ecznego Urzêdu Miasta.

1 IX
Tomasz Dutkiewicz zostaje dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Komedia.

9 IX
Prze(d)stawienie wg Tankreda Dorsta, re¿. Agata Duda-Gracz, Teatr Studio

„Oczywiœcie, sztandary, figurki, wiara, historia, patriotyzm, wszystko w formie iro-
nii, kpiny. Owszem, z Radia Maryja Duda-Gracz wziê³a niektóre cytaty, na przyk³ad
ten, ¿e trzeba siaæ, wziê³a te¿ klimat maryjnoœci, która w polskim katolicyzmie odgrywa
tak ogromn¹ rolê, a któr¹ jeszcze bardziej wzmocni³ nasz Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
Re¿yser wpisa³a to w inny, ironiczny kontekst, nadaj¹c temu w³asn¹ interpretacjê (to siê
nazywa manipulacja) i tworz¹c z naszej pobo¿noœci karykaturê”.

Temida Stankiewicz-Podhorecka, Nie pomog³a „podpórka” Radiem Maryja, „Nasz Dziennik”
2006, nr 214.

21 IX
Giovanni, re¿. Grzegorz Jarzyna, TR Warszawa.

„Pomys³ na Giovanniego wydaje siê niedorzeczny i infantylny. Po³¹czyæ dramat
Moliera z oper¹ Mozarta, a aktorom kazaæ udawaæ, ¿e œpiewaj¹? A jednak wyszed³
z tego niez³y spektakl. Przede wszystkim dziêki dobremu aktorstwu. Wspó³czesny li-
bertyn Giovanni (Andrzej Chyra) to bywalec klubów, za którym ci¹gnie siê s³awa
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ob³êdnego kochanka. Nawet nie musi uwodziæ kobiet, same siê do niego klej¹. Anna
(Danuta Stenka) wabi go mokrym podkoszulkiem, a Elwira (Maja Ostaszewska) pada
mu w ramiona. W tym œwiecie wszystko jest powierzchowne – zamiast mi³oœci kopu-
lacja, zamiast ludzi manekiny, które wyœpiewuj¹ arie i podryguj¹. Coœ równie dziwacz-
nego i jednoczeœnie intryguj¹cego móg³ pokazaæ na scenie tylko Jarzyna – wieczne
dziecko”.

Pawe³ Sztarbowski, Clubbing w operze, „Newsweek Polska” 2006, nr 39.

8 X
Zmar³ Mieczys³aw Marszycki, wieloletni dyrektor teatrów warszawskich (Dramatycz-
nego, Ma³ego), organizator Warszawskich Spotkañ Teatralnych.

28 X
Blackbird Davida Harrowera, re¿. Gra¿yna Kania, Teatr Dramatyczny.

„Autor, re¿yserka, oboje aktorzy zajêli siê nie interwencj¹, ale dramatem cz³owieka.
Mam poczucie, ¿e zajmuje ich nie drastycznoœæ, nie motyw wykorzystania seksualnego,
pedofilii – które staj¹ siê tu ledwie pretekstem – lecz opis jakiejœ kondycji ludzkiej.
Przykre to przedstawienie. Ale poza bólem jest w nim szczeroœæ. Na tle doœæ powszech-
nego udawactwa – jest to teatr czystych intencji.”

Jerzy Koenig, Czyste intencje, „Dziennik” 2006, nr 167.

18 XI
Dwoje biednych Rumunów mówi¹cych po polsku Doroty Mas³owskiej, re¿. Przemys³aw
Wojcieszek, TR Warszawa.

Debiut dramaturgiczny znanej pisarki.

2 XII
Fedra, re¿. Maja Kleczewska, Teatr Narodowy.

„W efekcie widz jest mniej poruszony, a bardziej og³uszony. Zbyt ma³o tu rys i pêk-
niêæ, przez które moglibyœmy wnikn¹æ w spektakl, daæ siê mu po¿reæ lub przynajmniej
przekonaæ. I odwrotnie: gdyby jeden z talerzy str¹canych przez aktorów ze sto³u rzuciæ
w kierunku widzów, rozbi³by siê o niewidoczn¹ œcianê. £adny fina³, w którym rozpad³y
z hukiem œwiat próbuje siê scaliæ w obrazie dwojga bohaterów po³¹czonych zwyczaj-
nym, wspó³czuj¹cym uœciskiem – dociera do nas jak przez mg³ê”.

Marcin Koœcielniak, Brak powietrza, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 51.

10 XII
Miarka za miarkê Williama Szekspira, re¿. Anna Augustynowicz, Teatr Powszechny.

„Pewnie dziewiêædziesi¹t dziewiêæ procent widzów uwa¿a siê za osoby uczciwsze od
polityków i upowa¿nione do moralnej wzgardy. Dlatego to przedstawienie przypomina
bohatera, którego opisuje. Jest œwiêtoszkowate. Jego pozornie prosta forma to kostium
Tartuffe’a, który mówi: patrzcie, jaki jestem skromny i prawdziwy, a jacy ONI s¹ zak³a-
mani. Upewnia widzów w samozadowoleniu, w którym tkwili i bez tego. Re¿yser do-
konuje prostego podzia³u na dobrych i z³ych. Nie zadaje ¿adnych pytañ, nie budzi
sumieñ, tylko je uspokaja. Aktorzy mrugaj¹ wraz z re¿yserem do widowni – my tacy nie
jesteœmy, a widownia potakuje, bo te¿ taka nie jest”.

Jagoda Hernik Spaliñska, Oni, „Teatr” 2007, nr 2.
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28 XII
Œmieræ Cz³owieka-Wiewiórki Ma³gorzaty Sikorskiej-Miszczuk, re¿. Marcin Liber, 2xu –
Studio Berlin.

„Aktorzy graj¹ na pograniczu wyg³upu i groteski. W pierwszej scenie wszyscy z tor-
bami na g³owie przedstawiali siê: »Ja jestem Ulrike Meinhof«, jakby mieli jeszcze wy-
bór. Na koñcu role s¹ ju¿ rozdane, a zwyciêstwo praworz¹dnoœci przes¹dzone. Zostaj¹
obrazki.

Spektakl o konkretnej grupie terrorystycznej staje siê opowieœci¹ o klêsce wszelkich
idealizmów. Bo ma³y, praktyczny Cz³owiek-Wiewiórka codziennie siê odradza. Ci, co
o niego walczyli, codziennie gin¹ przechwytywani przez popkulturê, przemys³ rozryw-
kowy, teatr”.

Joanna Derkaczew, Byæ jak Ulrike M., „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 2.

31 XII
Adam Hanuszkiewicz zostaje odwo³any z funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego
Teatru Nowego.

2007

12 I
Szczêœliwe dni Samuela Becketta, re¿. Piotr Cieplak, Teatr Polonia.

„Piotr Cieplak, wystawiaj¹c Szczêœliwe dni w Teatrze Polonia, dramat Becketta chcia³
pewnie urealniæ, oswoiæ, uczyniæ bardziej przyjaznym widzowi klientowi. St¹d Winnie
(Krystyna Janda) nie w kopcu, a pod ko³dr¹, Willy (Jerzy Trela) nie za kopcem, a w³a-
œciwie w ka¿dym miejscu sceny. Zatem te Szczêœliwe dni s¹ o czym innym ni¿ u Becket-
ta. O czym wiêc? Owszem, o przemijaniu, umieraniu, ale i wielkiej potrzebie czu³oœci,
o lêku przed samotnoœci¹”.

Micha³ Lenarciñski, „Dziennik £ódzki” 2007, nr 54.

13 I
Znana publicystka, Janina Paradowska, zadebiutowa³a na scenie Teatru Kwadrat
w spektaklu Nie teraz kochanie.

16 I
Mi³oœæ na Krymie S³awomira Mro¿ka, re¿. Jerzy Jarocki, Teatr Narodowy.

„Czy te uzupe³nienia wysz³y na korzyœæ sztuce? Czy warto by³o czekaæ 13 lat na pra-
wo do zmian? Poprawiony tekst sta³ siê d³u¿szy i nieco nu¿¹cy. Mo¿na dyskutowaæ, czy
zabawna jest pantomima Czelcowów, a ich wywód wystarczaj¹co czytelny. Albo jak
wspó³gra z ca³oœci¹ patos monologu Zachedryñskiego. Intuicja i wiedza na pewno nie
zawiod³y re¿ysera w przypadku Lenina. Wieszcz¹cy przysz³oœæ prorok z aktu pierwsze-
go w drugim zosta³ przez Mro¿ka umieszczony jako bo¿ek-kuk³a w muzeum. Nies³usz-
nie. Œwiat polityki nie ustaje w poszukiwaniu wroga, a przetrawiona idea rewolucji
dysponuje sprawdzonymi mechanizmami jego dekonspiracji. Lenin-mumia czy mane-
kin w ka¿dej chwili mo¿e zostaæ wskrzeszony jako mesjasz. Rewolucja u bram, g³osi ty-
tu³ jednej z czêsto dyskutowanych ostatnio ksi¹¿ek”.

Katarzyna Frankowska, „Mi³oœæ na Krymie”, czyli Lenin wiecznie ¿ywy, portal www.tvp.pl
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27 I
Akademia Pana Kleksa Andrzeja Korzyñskiego, Wojciecha Kêpczyñskiego i Daniela
Wyszogrodzkiego, re¿. Wojciech Kêpczyñski, Teatr Muzyczny Roma.

Kêpczyñski po raz pierwszy nie znalaz³ du¿ego sponsora dla swojego przedsiêwziê-
cia, ale zdecydowa³ siê zaryzykowaæ i Teatr Roma wzi¹³ kredyt. W musicalu wyko-
rzystano s³ynne piosenki z filmowej wersji przygód Pana Kleksa. Premiera zosta³a
przygotowana z jeszcze wiêkszym rozmachem ni¿ poprzednie – jedn¹ z atrakcji s¹ nieu-
stannie wyœwietlane na szeœciu ekranach projekcje autorstwa Tomasza Bagiñskiego.

29 I
„¯ycie Warszawy” publikuje informacjê o konflikcie w Teatrze Powszechnym spowo-
dowanym „regulaminem pracy w Powszechnym” autorstwa kierownika literackiego,
Roberta Bolesty. Sprawa doprowadzi³a do zwolnienia Bolesty.

6 II
Remigiusz Brzyk rezygnuje z funkcji dyrektora artystycznego Teatru Powszechnego.

6 II
Jacek Weksler, dyrektor Biura Teatru i Muzyki Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy,
podaje siê do dymisji.

10 II
Omy³ka. Boles³aw Prus feat. Maria Konopnicka Paw³a Demirskiego i Wojciecha Klemma,
re¿. Wojciech Klemm, Teatr Powszechny.

„Przy d³ugim, chwiej¹cym siê stole mamy swojskie pijañstwo zagryzane ogórkami,
którymi biesiadnicy opluwaj¹ siê w apogeum k³ótni, mamy rynsztokowy jêzyk i wisz¹c¹
w powietrzu bijatykê. Z be³kotu wy³aniaj¹ siê odwieczne motywy zakrapianych debat:
patriotyczne (tata egzaminuje syna ze znajomoœci Polaka ma³ego, rozkwaszaj¹c mu przy
okazji nos), reformatorskie (ktoœ peroruje, jak urz¹dzi³by œwiat, jednych wypêdzaj¹c,
drugich zamykaj¹c, trzecich wieszaj¹c), plotkarskie (kto na kogo), a nade wszystko kse-
nofobiczne i antysemickie. Do ilustracji tych ostatnich s³u¿¹ s³owa Boles³awa Prusa
(Omy³ka) i Marii Konopnickiej (Mendel Gdañski), które wyjête z kontekstu pozyty-
wistycznej prozy i wpisane w ponadczasowy repertuar rodzimego ko³tuna, staj¹ siê
orê¿em prowokacyjnego, paszkwilanckiego oskar¿enia. Mo¿na zarzuciæ pracy niedo-
œwiadczonego re¿ysera mnóstwo wad: ba³aganiarstwo, bezsensowne dygresje, nadmiar
w¹tków, natrêctwo powtórzeñ, ³opatologiê. Niepodobna odmówiæ mu pasji flekowania
najobrzydliwszych narodowych wad. Co, œmiem twierdziæ, doceni³by Zygmunt Hüb-
ner, patron z pomazanego portretu, nawet gdyby z trudem przysz³o mu zaakceptowaæ
prowokacyjn¹ formê”.

Jacek Sieradzki, W pysk, Przekrój 2007, nr 12

17 II
Anio³y w Ameryce Tony’ego Kushnera, re¿. Krzysztof Warlikowski, TR Warszawa.

„W drugiej czêœci – otwartej przemówieniem starego bolszewika Aleksieja Prelapsa-
rianowa (Zygmunt Malanowicz), domagaj¹cego siê po upadku komunizmu wielkiej
idei dla ludzkoœci – zarysowana zostaje utopia spo³eczna Kushnera, z motywami judeo-
chrzeœcijañskimi, zarazem apokaliptycznymi i millenarystycznymi. (…) Zamiast rewo-
lucyjnych hase³ w epilogu Anio³ów rozbrzmiewaj¹ wezwania do duchowej przemiany
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i oczyszczenia, wspó³istnienia opartego na akceptacji ró¿norodnoœci seksualnej, etnicz-
nej, religijnej lub politycznej, a przenikniêtego duchem solidaryzmu i mi³osierdzia.
Szeœciogodzinne przedstawienie Anio³ów w Ameryce – grane w jeden wieczór lub w dwa,
jak epickie inscenizacje Krystiana Lupy – mo¿e nu¿yæ i rozczarowywaæ widzów ocze-
kuj¹cych prowokacji politycznej albo skandalu obyczajowego. Jednak owa Fantazja
gejowska na motywach narodowych jest godnym uwagi przejawem re¿yserskiej dojrza³oœci
i spo³ecznej odpowiedzialnoœci Warlikowskiego. Stanowi te¿ istotne dope³nienie i pod-
sumowanie jego cyklu przedstawieñ powsta³ych w Rozmaitoœciach”.

Rafa³ Wêgrzyniak, Anio³y w Nowym Jorku i Warszawie, „Odra” 2007, nr 4.

LUTY
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpocz¹³ projekt TISZ (Teatr i Szko³a)
wzorowany na niemieckim TUSZ-u (Theater und Schule). Warszawski TISZ to pomys³
Justyny Sobczyk, absolwentki pedagogiki teatru w Berlinie.

3 III
Fredro dla doros³ych mê¿ów i ¿on, re¿. Eugeniusz Korin, Teatr Komedia.

Micha³ ¯ebrowski wyprodukowa³ swoje przedstawienie i tak mówi w wywiadzie dla
„Gali” (2007, nr 10): „Trzynaœcie lat temu, gdy by³em na studiach, moim kolegom mó-
wi³em: »Kochani, nie przejmujcie siê, ¿e jest kryzys w teatrze, poniewa¿ teraz jest œwie-
¿y, polski kapitalizm. Ludzie kupuj¹ sobie pralki, prodi¿e i samochody. Natomiast za
piêtnaœcie lat, jak ju¿ siê najedz¹ tym kapitalizmem, wróc¹ do teatru. Bo dobrze pojê-
tym snobizmem bêdzie pójœæ do teatru, a nie na kretyñski, amerykañski film i jeœæ pop-
corn«. I co? Nie jest tak? Proszê zobaczyæ, jaki jest boom teatralny w Warszawie. Ludzie
wal¹ do teatru. Na s³abe przedstawienia bilety id¹ jak z³oto po 50 z³otych. Dlatego po-
stanowi³em w naszym przedstawieniu daæ bilety po 75 z³otych. I ju¿ ich nie ma”.

13 III
W Instytucie Teatralnym otwarto wystawê Teatr stanu wojennego.

22 III
Marek Kraszewski zostaje dyrektorem Biura Kultury Urzêdu Miasta Sto³ecznego War-
szawy – istniej¹ce od trzech lat Biuro Teatru i Muzyki z powrotem wcielono do Biura
Kultury.

14 IV
Ostatni tatuœ Micha³a Walczaka, re¿. Micha³ Walczak, Teatr Lalka.

„Ma³a bohaterka spektaklu Ania (Monika Babula) to jedno z tysiêcy dzieci nie wy-
chowywanych, ale przekupywanych. Walczak zauwa¿y³, ¿e mimo urlopów tacierzyñ-
skich i kampanii promuj¹cych równy podzia³ obowi¹zków wychowawczych to w³aœnie
ojcowie najczêœciej pozostaj¹ dla dzieci obcymi panami od awantur i kieszonkowego.
(…) To chyba jedyny przyk³ad spektaklu dla dzieci, na którym doroœli bêd¹ siê krêciæ
bardziej ni¿ maluchy. Autor co chwilê wbija im szpileczki, parodiuje ich wykrêty, ods³a-
nia k³amstewka. Roztacza te¿ makabryczn¹ wizjê »domu rodzica«, gdzie zawiedzione
dzieci mog¹ oddaæ swych opiekunów i wymieniæ ich na nowych: uleg³ych, zabawnych,
oddanych”.

Joanna Derkaczew, Rodzice dostali nauczkê w teatrze, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 89.
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15-16 IV
Obchody 250-lecia urodzin Wojciecha Bogus³awskiego. W Muzeum Teatralnym otwar-
to wystawê Bogus³awskiemu – dowód wdziêcznoœci narodu, w Teatrze Narodowym zorga-
nizowano akcjê Obchód teatru, czyli kim jest Wojciech B.?, natomiast nastêpnego dnia
odby³a siê sesja naukowa Wojciech Bogus³awski i jego póŸne prawnuki zorganizowana
przez Instytut Teatralny.

26 IV
Rada Warszawy podejmuje uchwa³ê o porêczeniu finansowym projektu Teatru Kamie-
nica Emiliana Kamiñskiego, niezbêdnego dla realizacji dotacji unijnej, któr¹ otrzyma³
ten projekt.

11-13 V
Komuna Otwock organizuje we wspó³pracy z Instytutem Teatralnym i Instytutem Kul-
tury Polskiej UW projekt „Polityka. Ekonomia. Teatr” – dotycz¹cy sposobów uprawia-
nia teatru politycznego w Polsce.

26 V
Alboœmy to jacy, tacy… wg Stanis³awa Wyspiañskiego, re¿. Piotr Cieplak, Teatr Powszechny.

„Piotr Cieplak napisa³ w³asny scenariusz, fragmenty gazetowej publicystyki miesza
z biblijn¹ Ksiêg¹ Koheleta, opisy wykwintnych dañ z Fizjologii smaku – z list¹ eko-
logicznych zagro¿eñ w dolinie Rospudy. S¹ wiersze Mi³osza, Herberta, a zw³aszcza
»Ochroniarz« Œwietlickiego (…), razi fakt, ¿e z takiego obrazu nie wynika jakakolwiek
g³êbsza refleksja.

Nie ma jej i w drugiej czêœci widowiska, gdy przenosimy siê do wnêtrza bronowic-
kiej chaty. Chocho³ nie jest potrzebny, bo ogarniêci niemoc¹ bohaterowie nie s¹ zdolni
do jakiegokolwiek ruchu. Statyczna scena i kwestie wypowiadane beznamiêtnie potêgu-
j¹ wra¿enie, ¿e ogl¹damy jedynie muzealne kuk³y”.

Jacek Marczyñski, Coraz wiêcej w nas bezradnoœci i bezsi³y, „Rzeczpospolita” 2007, nr 124.

Nie brakowa³o jednak tak¿e entuzjastycznych ocen.

26 V
Ragazzo dell’Europa René Pollesha, re¿. René Pollesh, TR Warszawa.

„Podoba mi siê sposób, w jaki warszawscy aktorzy odnaleŸli siê w formule teatru
Pollescha. Nie kopiuj¹ niemieckiego stylu gry i nie wrzeszcz¹ na siebie. Pewnie efekt
by³by jeszcze lepszy, gdyby Pollesch zatrudni³ obsadê z Klanu czy Plebanii, bo jedno-
czeœnie grano by z medialnym wizerunkiem serialowych gwiazdeczek. Obsada z Roz-
maitoœci musi nas specjalnie przekonywaæ, ¿e jest emocjonalnie rozbita, rozkapryszona
i kompletnie bez œwiadomoœci, co w ich zawodzie najwa¿niejsze”.

£ukasz Drewniak, Grzybo sapiens, „Przekrój” 2007, nr 25.

1 VI
Krzysztof Warlikowski zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Nowego.

9 VI
Ch³opcy z Placu Broni Ferenca Molnára, re¿. Micha³ Zadara, Teatr Narodowy.

Pierwszy spektakl re¿yserowany przez Zadarê w Warszawie.
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„Zadara pozwala im wracaæ do heroicznych batalii spod zgrzebnego p³otu i znad ka-
na³u, w którym z samozaparciem p³awi siê Nemeczek (Wojciech Solarz), dyskretnie tyl-
ko podsuwaj¹c skojarzenia z pozornie tylko ca³kiem innego porz¹dku wspomnieñ. A to
rozliczeniow¹ Nasz¹ klasê Jacka Kaczmarskiego, a to te¿ gorzkie – Niech ¿yje bal Osiec-
kiej, a to ni mniej, ni wiêcej, tylko chór zbuntowanych niewolników z Nabucco Verdie-
go. Re¿yser Nemeczek bez ostentacji i ³atwych drwin pyta ch³opców z placu Broni –
w wersji postarza³ej o ca³e ¿ycie – ile z ich doros³ych wojenek mia³o jedynie podwórko-
wy wymiar. Ale i odwrotnie: ile w ich rzeczywistych zwyciêstwach by³o echa dziecinne-
go idealizmu, tak wstydliwego w naszych cynicznych czasach? Wtr¹canie w opowieœæ
prywatnych wspomnieñ aktorów z czasów zak³adania przed 40 laty Teatru Ma³ego by³o-
by tylko irytuj¹c¹ dezynwoltur¹, gdyby nie to, ¿e gmach z teatrem zosta³ sprzedany
i jedn¹ z najlepszych kameralnych sal widowiskowych w Warszawie zapewne trafi szlag.
Znowu zabieraj¹ nam plac!”

Jacek Sieradzki, Teatr Nemeczka, „Przekrój” 2007, nr 25.

15 VI
Jan Buchwald zostaje dyrektorem Teatru Powszechnego.

21 VI
Lament na placu Konstytucji Krzysztofa Bizio, re¿. Krystyna Janda, Teatr Polonia

„Sztuka szczeciñskiego m³odego autora wydaje siê tylko dobrze skrojon¹ konfekcj¹.
Bizio ma zmys³ wnikliwej obserwacji, któr¹ potem zamienia na mocno brzmi¹ce frazy.
To równie¿ dokument naszych czasów, z ca³ym ich smutkiem i pod³oœci¹. To w³aœnie
akcentuj¹, chwilami mo¿e zbyt teatralnie Ma³gorzata Zawadzka (Córka) i Bogus³a-
wa Schubert (Babcia). Dziêki nim, a przede wszystkim Marii Seweryn, w »Lamencie...«
da siê dostrzec odrobinê jasnoœci. Gra idzie bowiem o to, by ocaliæ resztki dobra. A ono
jest w ka¿dym – niezale¿nie od okolicznoœci. To nie jest mi³e popo³udnie. Krystyna Jan-
da wysz³a z Polonii, by uderzyæ Warszawê teatrem miêdzy oczy. Zapomnijcie o ulicznej
fieœcie, na placu Konstytucji graj¹ ¿ycie”.

Jacek Wakar, Krzyk prosto w serce, „Dziennik” 2007, nr 11.

1 VII
Maciej Kowalewski zostaje dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Na Woli.

16 IX
Odnowiony neon „teatr” znów zaœwieci³ na budynku TR Warszawa.

1 X
Bartosz Zaczykiewicz zostaje dyrektorem Teatru Studio w miejsce Zbigniewa Brzozy.

Piotr Cieœlak, dyrektor artystyczny, i Anna Sapiego, dyrektor naczelna Teatru Drama-
tycznego, w przyspieszonym trybie zostali odwo³ani ze swoich stanowisk. Mieli odejœæ
z koñcem sezonu 2007/2008, jednak z powodu skierowania listu do prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz i upublicznienia konfliktu z dyrektorem Biura Kultury Urzêdu
Miasta, Markiem Kraszewskim, ten ostatni podj¹³ decyzjê o dymisji. Dyrektorem arty-
stycznym zosta³ Pawe³ Miœkiewicz, dyrektorem naczelnym Grzegorz Krawczyk.

Opracowa³: Pawe³ P³oski
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Z ¯YCIA ARCHIWÓW

Ryszard Wojtkowski

TEMATYKA ROZMÓW W£ADZ MIASTA
WARSZAWY Z PRZEDSTAWICIELAMI
DUCHOWIEÑSTWA W LATACH
1981-1989 (cz. 3)

Ryszard Wojtkowski, Tematyka rozmów w³adz miasta Warszawy...

27 sierpnia 1983 r. (k. 41-43, notatkê sporz¹dzi³ J. Jaroñ) dosz³o do spotkania I wi-
ceprezydenta miasta sto³ecznego Warszawy Stanis³awa Bieleckiego, wiceprezyden-
ta p³k. E. Zajko, J. Jaronia z Wydzia³u do Spraw Wyznañ z kanclerzem Kurii
ks. Zdzis³awem Królem oraz ks. Grzegorzem Kalbarczykiem. Tematem spotkania
by³o omówienie przebiegu realizacji spraw poruszonych podczas rozmowy z bisku-
pem Mizio³kiem 19 sierpnia 1983 r. oraz ustaleñ, jakie poczyniono 26 sierpnia
1983 r. pomiêdzy Jerzym Œliwiñskim a ks. Majem z koœcio³a œw. Anny.

Stanis³aw Bielecki krytycznie odniós³ siê do przed³u¿ania przez Koœció³ termi-
nu odciêcia siê od „awanturniczych poczynañ przy krzy¿u kwietnym” pomimo wy-
dania przez w³adze miasta zgody na remont koœcio³a, co „u³atwia Kurii taktyczne
podejœcie do tej sprawy”. Duchowni uczestnicz¹cy w spotkaniu mieli twierdziæ, ¿e
zbyt wczesne og³oszenie o rozpoczêciu remontu mo¿e utrudniæ jego przeprowa-
dzenie i wywo³aæ protesty demonstrantów. Mieli tak¿e w¹tpliwoœci, czy nale¿y czy-
niæ to w niedzielê 28 sierpnia. Kanclerz uwa¿a³, „¿e og³oszenie o remoncie i przy-
st¹pienie do niego powinno zbiec siê w czasie…” Duchowni nie zgodzili siê tak¿e
z argumentami wiceprezydenta, i¿ „nic nie stoi na przeszkodzie, by odci¹æ siê w ka-
zaniu od politycznych awantur”, i twierdzili „¿e wierni mog¹ powi¹zaæ ze sob¹ obie
te sprawy i czyniæ zarzut Kurii, i¿ zg³osi³a ona celowo wniosek o remont koœcio³a
œw. Anny”. Ustalono, ¿e problem zostanie przekonsultowany z w³adzami duchow-
nymi, a o rezultatach rozmów zostanie poinformowany Wydzia³ do Spraw Wyznañ.

Ks. Zdzis³aw Król poinformowa³ tak¿e przedstawicieli w³adz o tym, i¿ 3 wrze-
œnia w koœciele Œwiêtego Krzy¿a zostanie otwarta wystawa, zawieraj¹ca prace zg³o-
szone do konkursu na pomnik kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. W tym samym



dniu jury ma wybraæ zwyciêski projekt, co pozwoli na szybkie po³o¿enie kamienia
wêgielnego pod budowê pomnika, a tym samym na rozwi¹zanie sprawy krzy¿a
kwietnego znajduj¹cego siê przed koœcio³em Sióstr Wizytek.

W zwi¹zku z wnioskiem zg³oszonym przez w³adze miasta ks. biskupowi Mi-
zio³kowi o przesuniêcie 1 wrzeœnia mszy œw. w koœcio³ach staromiejskich z 19 na
wczeœniejsze godziny ks. kanclerz poinformowa³, ¿e w³adze koœcielne wyrazi³y zgo-
dê na ich zmianê. W dalszej czêœci rozmowy prezydent wyrazi³ zaniepokojenie
i przestrzega³ przed odprawianiem tzw. mszy intencyjnych, „zw³aszcza w koœciele
œw. Stanis³awa Kostki, Ursusie i B³oniu, które mog¹ przerodziæ siê w demonstra-
cje przeciwko w³adzy i pañstwu”. Aby nie dopuœciæ do nich, prezydent za¿¹da³
„w³¹czenia siê Kurii w zapobie¿enie mo¿liwych aktów o charakterze antypañstwo-
wym”. Poinformowa³ tak¿e o przeprowadzonej rozmowie zastêpcy naczelnika
dzielnicy ¯oliborz z ksiêdzem proboszczem Boguckim z parafii œw. Stanis³awa
Kostki, dotycz¹cej powy¿szych spraw. Ponadto „nawi¹zuj¹c do rozrzuconych ulo-
tek o zbieraniu siê demonstrantów po mszach w dniu 31 VIII br. – Prezydent za-
¿¹da³ od kanclerza wkroczenia Kurii w treœæ intencji mszalnych w koœcio³ach,
w tym zw³aszcza œródmiejskich, stwierdzaj¹c, ¿e czy koœció³ chce czy nie, wykorzy-
stywanie mszy do celów politycznych jest sprzeczne z ustaleniami miêdzy pañ-
stwem a Koœcio³em. Kurialistów zapoznano z ró¿nymi zagro¿eniami w tej mierze,
jakie zapowiada podziemie. Obecni ksiê¿¹ odnieœli siê z ca³¹ powag¹ do tych ¿¹dañ
i zaznaczyli, ¿e Kuria przeprowadzi dok³adne rozeznanie w tych koœcio³ach i wyda
odpowiednie wytyczne w tym przedmiocie”.

Ks. Z. Król zwróci³ siê z sugesti¹ przekazania Koœcio³owi sztandaru „Solidarno-
œci” z wizerunkiem œw. Krzysztofa. Stanis³aw Bielecki stwierdzi³, „¿e skoro nie ma
wniosku, to nie musi nañ odpowiadaæ, ale nawet gdyby taki wniosek zosta³ formal-
nie z³o¿ony, to sztandar nie ma charakteru chor¹gwi koœcielnej i powinien znaleŸæ
siê w Muzeum lub archiwum zwi¹zku”.

Notatka koñczy siê stwierdzeniem, ¿e „gdyby nie by³o w dniu 28 VIII br.
oœwiadczenia o odciêciu siê Kurii od awantur przy koœciele œw. Anny lub o remon-
cie tego koœcio³a i koniecznoœci zagospodarowania tamtejszego placu przez koœció³
– w³adze sto³eczne ponownie wezw¹ w dniu 29 VIII br. przedstawicieli Kurii i rek-
tora koœcio³a œw. Anny w tej sprawie”.

To ostatnie zdanie notatki mo¿e byæ podsumowaniem d¹¿eñ w³adz miasta do
usuniêcia krzy¿a z kwiatów spod koœcio³a œw. Anny. Widz¹c w nim zagro¿enie poli-
tyczne i religijne poœwiêca³y wiele czasu i uwagi, by dosz³o do jego znikniêcia. Suk-
ces w³adz by³by wiêkszy, gdyby uda³o siê to uczyniæ w du¿ej mierze przy widocznej
pomocy Koœcio³a. Dlatego te¿ z notatek przebija determinacja, z jak¹ d¹¿y³y do te-
go celu w³adze miasta.

Na kartach 47-53 znajduj¹ siê „Tezy do rozmowy Prezydenta Miasta Sto³eczne-
go Warszawy z Ksiêdzem Biskupem Kazimierzem Romaniukiem, sufraganem war-
szawskim”. Nie maj¹ one daty sporz¹dzenia ani podpisu czy nazwiska osoby, która
je przygotowywa³a.

Punkt pierwszy okreœla, jakie osoby powinny wzi¹æ udzia³ w spotkaniu, tj. pre-
zydent Miasta, gen. dyw. dr Mieczys³aw Dêbicki, I wiceprezydent Miasta mgr Sta-
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nis³aw Bielecki, dyrektor Wydzia³u do spraw Wyznañ mgr Jerzy Œliwiñski. Punkt
drugi przewiduje, jakie problemy inwestycyjne (budowa koœcio³ów, domów kate-
chetycznych) poruszy biskup oraz ¿e „proponuje siê przedstawiæ bilans tego, co za-
³atwiliœmy Koœcio³owi od pocz¹tku br., tj. wspólne przygotowanie II pielgrzymki
Jana Paw³a II oraz za³atwienie wielu spraw wnoszonych przez jednostki koœcielne
i zakonne”.

W punkcie trzecim autor proponuje zwrócenie uwagi na fakt, „¿e mimo zapew-
nieñ Kurii, ¿e nabo¿eñstwa i symbole religijne nie bêd¹ wykorzystywane do dzia³al-
noœci politycznej w dalszym ci¹gu mamy do czynienia z przekszta³caniem siê nie-
których koœcio³ów w oœrodki walki przeciw pañstwu. Pomimo ¿e w dniu 15 III br.
do Kurii skierowana zosta³a na rêce ks. bpa Kazimierza Romaniuka dokumenta-
cja dotycz¹ca wykorzystania nabo¿eñstw i symboli religijnych do dzia³alnoœci
politycznej, to Kuria zajmuje nadal tolerancyjne stanowisko wobec faktów anty-
pañstwowego zaanga¿owania politycznego niektórych ksiê¿y, takich jak: ks. Jerzy
Popie³uszko, ks. Leon Kantorski, ks. Piotr Rutkowski, ks. Mieczys³aw Nowak.
Przyk³adem tego mo¿e byæ brak stosownej reakcji oraz konsekwencji wobec nastê-
puj¹cych faktów dzia³alnoœci politycznej kleru:
– dekoracji grobów wielkanocnych elementami zawieraj¹cymi aluzje polityczne,

m.in. w koœciele œw. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu, w koœciele MB £askawej na
Starym Mieœcie, w koœciele œw. Krzysztofa w Podkowie Leœnej;

– g³oszenie wrogich intencji modlitewnych, œpiewanie piosenek o treœciach anty-
pañstwowych, rozpoœcieranie transparentów i flag z has³ami prosolidarnoœcio-
wymi, wznoszenie wrogich okrzyków, organizowanie konferencji o charakterze
politycznym, kolportowanie wydawnictw pozadebitowych w czasie przemarszu
dwóch pieszych pielgrzymek z Warszawy do Czêstochowy w sierpniu br.;

– organizowanie wystaw na terenie niektórych koœcio³ów o treœciach prosolidarno-
œciowych, np. w koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego przy ul. ¯ytniej i w koœciele
œw. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu;

– przekszta³canie nabo¿eñstw odprawianych w intencji ojczyzny w ha³aœliwe de-
monstracje polityczne o charakterze antypañstwowym, którym rozg³os czêsto
nadaj¹ obecne na nich zachodnie agencje prasowe i telewizyjne;

– organizowanie spektaklów artystycznych i prelekcji w koœcio³ach, w których
udzia³ bior¹ aktorzy, pisarze i dziennikarze zajmuj¹cy wrog¹ postawê wobec pañ-
stwa, np. w koœciele œw. Krzysztofa w Podkowie Leœnej spotkanie z Andrzejem
Kijowskim”.
Oto przyk³ady niektórych nabo¿eñstw, które s¹ wykorzystywane do celów poli-

tycznych:

1. Nabo¿eñstwo w dniu 18 VIII br. w intencji III rocznicy porozumieñ sier-
pniowych w koœciele œw. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu. W kazaniu wyg³o-
szonym prze ks. Jerzego Popie³uszkê zawarte by³y nastêpuj¹ce stwierdzenia:
„»Solidarnoœæ«, która w krótkim czasie rozros³a siê jak olbrzymie drzewo
i chocia¿ dzisiaj ma obciêt¹ koronê, obr¹bane ga³êzie, jednak ma korzenie,
korzenie mocne, bo zapuszczone w ludzkie serca i w ludzkie umys³y. Dlatego
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zawsze bêdzie wypuszczaæ nowe ga³¹zki i bêdzie przypomina³a œwiatu, ¿e
jest, ¿e istnieje… Prawd¹ jest, ¿e »Solidarnoœæ« ma prawo do swobodnego ist-
nienia, poniewa¿ zap³aci³a wysok¹ cenê, kosztowa³a naród bardzo wiele…”
W czasie nabo¿eñstwa g³oszono nastêpuj¹ce intencje modlitewne: „– za
wszystkich, którym w ostatnich dziesi¹tkach lat odebrano ¿ycie, aby ich ofia-
ra i cierpienie przyspieszy³y powstanie Polski wolnej, sprawiedliwej”;
„– o si³ê ducha i wytrwania dla Lecha Wa³êsy, którego k³amliwa przemoc sta-
ra siê poni¿yæ przed spo³eczeñstwem”. Podczas odprawiania mszy z balkonu
na zewn¹trz koœcio³a rozpoœcierano transparent z napisem: „Uwolniæ Sewe-
ryna Jaworskiego – »Solidarnoœæ Huty Warszawa»”.

2. Nabo¿eñstwo w dniu 31 VIII br. w intencji III rocznicy porozumieñ sier-
pniowych w koœciele œw. Józefa Robotnika w Ursusie. W wyg³oszonym kaza-
niu ks. Mieczys³aw Nowak u¿y³ zwrotu „… do podpisania (…) porozumieñ
robotnicy przywi¹zywali du¿¹ wagê, mia³y byæ one trwa³e. Rz¹d jednak bar-
dzo szybko zdepta³ ten wielki wysi³ek, odrzucaj¹c linie porozumienia. Wypo-
wiadaj¹c wojnê ca³emu spo³eczeñstwu, w³adza zrazi³a do siebie wszystkich
i nigdy tego nie nadrobi”.

3. Nabo¿eñstwo w dniu 31 VIII br. w intencji III rocznicy porozumieñ sier-
pniowych w koœciele Œwiêtego Krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu. Pod-
czas nabo¿eñstwa g³oszono nastêpuj¹ce intencje modlitewne: „– za polskich
robotników i ch³opów, aby »Solidarnoœci« bronili jak niepodleg³oœci” „– za
tych, co nie zostali objêci amnesti¹, za przywódców KPN, KOR, i Komisjê
Krajow¹”.

4. Nabo¿eñstwo w dniu 5 IX br. w koœciele Seminaryjnym na Krakowskim
Przedmieœciu. Podczas nabo¿eñstwa g³oszono nastêpuj¹ce intencje modli-
tewne:
„– za »Solidarnoœæ«, aby sta³a siê symbolem odrodzenia moralnego”;
„– za ludzi, którzy w wielkim niebezpieczeñstwie wytrwali w swoim prote-

œcie, przy krzy¿u kwietnym”;
„– za wszystkich Polaków ukrywaj¹cych siê, aby w swoim heroicznym odda-

niu siê dla sprawy, znaleŸli zawsze miejsce wœród nas”.

5. Nabo¿eñstwo w dniu 25 IX br. w intencji rocznicy drugiej poœwiêcenia
sztandaru „Solidarnoœci” FSO na ¯eraniu w koœciele œw. Stanis³awa Kostki
na ¯oliborzu. W wyg³aszanym kazaniu ks. Jerzy Popie³uszko stwierdzi³ m.in.
„… prawda reprezentowana przez Koœció³ i »Solidarnoœæ« jest jedna, gdy¿
dla innej miejsca nie ma. Kultura te¿ jest tylko jedna, opieraj¹ca siê na praw-
dzie, wszystko inne to fa³sz nie maj¹cy racji bytu (…) Czysta kultura mo¿e
trwaæ wy³¹cznie w oparciu o religiê…” W zakoñczeniu kazania chwali³ œro-
dowiska twórcze za postawê neguj¹c¹ obecne realia oraz opozycjê do w³adzy
oraz wzywa³ do uwolnienia wiêzionych, m.in. Seweryna Jaworskiego.

106 Ryszard Wojtkowski, Tematyka rozmów w³adz miasta Warszawy...



Podczas nabo¿eñstwa g³oszono nastêpuj¹ce intencje modlitewne:
„– za udrêczon¹ ojczyznê, aby mog³a rozwijaæ siê w sprawiedliwoœci, solidar-

noœci i prawdziwej wolnoœci”;
„– aby œrodki masowego przekazu nie s³u¿y³y k³amstwu i poni¿eniu ludzkiej

godnoœci”;
„– aby robotnicy FSO pozostali wierni œlubowaniu sprzed dwóch lat na sztandar

»Solidarnoœci«”;
Podczas nabo¿eñstwa o³tarz by³ przystrojony bia³ym krzy¿em zakoñczonym

kotwic¹, a na krzy¿u napis: „Solidarnoœæ” – pob³ogos³aw. W trakcie mszy na parka-
nie przed koœcio³em eksponowane by³y zdjêcia formatu A-2 (ok. 30 szt.), przedsta-
wiaj¹ce strajk na Wybrze¿u w 1980 r.

6. Z kolei w dniu 2 X 1983 r. „ksi¹dz, snuj¹c rozwa¿ania na temat okreœlenia
»s³u¿ba« na kanwie pisma œwiêtego, nawi¹za³ do czasów dzisiejszych. Stwier-
dzi³, ¿e istnieje S³u¿ba Bezpieczeñstwa, co jest parodi¹, gdy¿ oni nie s³u¿¹,
ani nie zapewniaj¹ bezpieczeñstwa, ³ami¹ natomiast prawo, przed którym
kiedyœ poci¹gniêci zostan¹ do odpowiedzialnoœci”.

7. W koœciele œw. Anny w Piasecznie, podczas nabo¿eñstwa z udzia³em
bpa W³adys³awa Mizio³ka z inicjatywy proboszcza ks. Ksiê¿polskiego przed
o³tarzem ustawi³a siê 15-osobowa grupka miejscowych b. dzia³aczy „Solidar-
noœci”, którzy wznosili nastêpuj¹ce intencje modlitewne: „– o realizacjê po-
rozumieñ sierpniowych”; „– za naszego wodza Lecha Wa³êsê”; „– za wypu-
szczenie 11 wiêŸniów z kierownictwa »Solidarnoœci«”; „– za umo¿liwienie
dzia³alnoœci »Solidarnoœci«”.

8. Podczas nabo¿eñstwa w dniu 9 X 1983 r. w koœciele œw. Józefa Robotnika
w Ursusie, odprawionego w intencji ofiar stanu wojennego i Lecha Wa³êsy,
ks. Mieczys³aw Nowak, nawi¹zuj¹c do nagrody Nobla przyznanej Wa³êsie,
stwierdzi³ m.in. „…kiedy Ojciec œwiêty i prymas Polski œl¹ telegramy pe³ne
serdecznego uznania, obce rz¹dy i organizacje sk³adaj¹ wyrazy szacunku
i gratulacje, œrodki masowego przekazu apeluj¹ gor¹co do dzieci i m³odzie¿y,
do spo³eczeñstwa, by nie zapomniano o œwiêcie »pana milicjanta«…”

9. Podczas nabo¿eñstwa w dniu 11 X 1983 r., równie¿ odprawionego w intencji
nadania pokojowej nagrody Nobla Lechowi Wa³êsie, ks. Teofil Bogucki z pa-
rafii œw. Stanis³awa na ¯oliborzu mia³ podkreœlaæ „rolê i znaczenie Lecha
Wa³êsy i »Solidarnoœci« dla œwiata pracy i narodu polskiego. W wy¿. wym.
dniu na bramie wejœciowej na teren przykoœcielny rozwieszone by³y dwa bia-
³o-czerwone sztandary z napisami: »Solidarnoœæ – Nobel dla narodu 1983«
oraz »Nobel – pokój – Solidarnoœæ 1983«. Symboliczny grób Grzegorza Prze-
myka znajduj¹cy siê na terenie przykoœcielnym udekorowany by³ dwoma
bia³ymi transparentami z napisami wykonanymi czerwonymi literami o tre-
œci: »Nobel 1983 dla Solidarnoœci« i znakiem Solidarnoœci walcz¹cej…”
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10. W dniu 12 X1983 r. odprawiono w koœciele œw. Józefa Oblubieñca Mszê œw.
„w intencji pracowników MPO i ich rodzin z okazji II rocznicy poœwiêcenia
sztandaru »Solidarnoœci« MPO”.

11. W podobnej intencji, czyli II rocznicy poœwiêcenia sztandaru „Solidarnoœci”
Kombinatu Instalacji Sanitarnych, jak równie¿ „w intencji by³ych interno-
wanych i aresztowanych”, „pontyfikatu Jana Paw³a II” odby³o siê nabo¿eñ-
stwo odprawione 16 paŸdziernika 1983 r. koœciele seminaryjnym na Krakow-
skim Przedmieœciu.

W relacji z nabo¿eñstwa znajdujemy informacjê, i¿ „w koœciele rozpostarto dwa
transparenty z napisem: »Pan da³ nadziejê narodowi – Nobel 1983« oraz »Przynio-
s³em Wam Solidarnoœæ i Solidarnoœæ Koœcio³a – Jan Pawe³ II«. Przemówienie wy-
g³osi³ Jerzy Jastrzêbowski, jak okreœlono w tezach „by³y” cz³onek Krajowej Komisji
NSZZ Solidarnoœæ. „Jastrzêbowski w swoim przemówieniu wskaza³ na upadek
moralnoœci narodowej w wyniku rozpijania spo³eczeñstwa, a tak¿e demoralizacjê
narodu, co jest efektem k³amliwie prowadzonej propagandy. Nastêpnie zgroma-
dzeni z³o¿yli przyrzeczenie trzeŸwoœci na okres jubileuszowego Roku Œwiêtego
podkreœlaj¹c, ¿e czyni¹ to m.in. w oparciu o naukê Koœcio³a oraz realizacjê zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych z programu i statutu NSZZ »Solidarnoœæ«. Ponadto zanoto-
wano i¿ „W trakcie nabo¿eñstwa g³oszono tendencyjne polityczne intencje modli-
tewne”.

Oprócz wy¿ej wymienionych duchownych i œwi¹tyñ tezy wymieniaj¹ jeszcze
12 innych koœcio³ów, w których wyg³aszane s¹ „Kazania i intencje modlitewne
o akcentach politycznych”.

Punkt czwarty porusza sprawê krzy¿a kwietnego przy koœciele œw. Anny. Autor
tez, powo³uj¹c siê na spotkanie Stanis³awa Bieleckiego z bp. W³adys³awem Mi-
zio³kiem w dniu 19 sierpnia 1983 r., zwraca uwagê, ¿e „Kuria nie odciê³a siê od
awantur politycznych na krzy¿u kwietnym przed koœcio³em œw. Anny. Rektor tej
œwi¹tyni ks. Antoni Uszyñski wyst¹pi³ do w³adz miasta z wnioskiem o pozwolenie
na remont koœcio³a, traktuj¹c to jako kartê przetargow¹ w sprawie krzy¿a kwietne-
go. Po otrzymaniu pozwolenia na przeprowadzenie remontu, wyst¹pi³ do w³adz
miasta o przyznanie œrodków na koszty tego remontu. Ostatnio zaœ o przekazanie
terenu przy koœciele”.

W nastêpnych punktach autor tez proponuje prezydentowi, aby w rozmowie po-
ruszy³ sprawê budowy koœcio³a na osiedlu Piaski, czemu przeciwstawiaj¹ siê nie-
którzy z jego mieszkañców, oraz przypomnia³, i¿ podpisane w 1982 r. dwa protoko³y
w sprawie budownictwa sakralnego i koœcielnego obejmowa³y zakres prac, które
mia³y byæ wykonane do 1985 r. Tymczasem do w³adz miasta ze strony koœcielnej
nap³ywaj¹ coraz to nowe wnioski.

Tezy koñcz¹ siê propozycj¹ trzech postulatów, które w³adze miasta winny przed-
stawiæ biskupowi:

„1. Oczekujemy, ¿e Kuria zacznie wyci¹gaæ wnioski wobec osób nadu¿ywa-
j¹cych koœcio³a dla celów, które nie maj¹ nic wspólnego z dzia³alnoœci¹ dusz-
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pastersk¹. Warto podkreœliæ, ¿e pomimo bardzo licznych zmian personal-
nych dokonanych na terenie Archidiecezji Warszawskiej nie objêto ruchem
kadrowym ksiê¿y wymienionych wielokrotnie w czasie naszych spotkañ.

2. Kuria powinna u¿yæ swego autorytetu i wp³ywu, aby koœcio³y przesta³y byæ
jedynym miejscem, gdzie wbrew postêpuj¹cej normalizacji istniej¹ jeszcze
ogniska niepokoju spo³ecznego.

3. Za³atwienie tych skromnych postulatów na tle spraw, które ju¿ za³atwione
zosta³y przez w³adze miasta stworzy w³aœciwy klimat do pozytywnego rozpa-
trywania wniosków Kurii”.

27 paŸdziernika 1983 r. dosz³o z inicjatywy bp. Jerzego Modzelewskiego i kan-
clerza Zdzis³awa Króla do spotkania z I wiceprezydentem m.st. Warszawy Stanis³a-
wem Bieleckim i dyrektorem Wydzia³u do Spraw Wyznañ Jerzym Œliwiñskim (k. 55-
-57). Biskup wyst¹pi³ o wydanie zezwoleñ na budowê koœcio³a przy ul. Szwedzkiej,
rozbudowê plebanii przy parafii œw. Barbary, sal katechetycznych przy parafii Zba-
wiciela, a tak¿e wnioskowa³ o przyœpieszenie wydania lokalizacji pod koœcio³y na
Wierzbnie, w Wólce Wêglowej, przy ul. Narbutta, na Ursynowie Po³udniowym
i Bia³o³êce Dworskiej. Ponadto ks. Król w imieniu Spo³ecznego Komitetu Budo-
wy Pomnika Kardyna³a Wyszyñskiego wniós³ o „wyra¿enie zgody na tymczasowe
umieszczenie przed koœcio³em Wizytek na Krakowskim Przedmieœciu tablicy upa-
miêtniaj¹cej odprawienie nabo¿eñstwa przez papie¿a na placu Zwyciêstwa oraz po-
grzeb kardyna³a Wyszyñskiego z tego placu”. Podczas dyskusji w³adze miejskie po-
stanowi³y pozytywnie rozpatrzyæ sprawê budowy sal katechetycznych dla parafii
Zbawiciela, przyspieszyæ wydawanie lokalizacji wed³ug proœby biskupa. Od³o¿y³y
jednoczeœnie do nastêpnego spotkania decyzje o wydaniu nowych zezwoleñ. Po-
nadto sprzeciwi³y siê umieszczaniu tablicy pami¹tkowej, zwracaj¹c uwagê, „¿e naj-
wa¿niejsza jest sprawa pomnika kardyna³a Wyszyñskiego, a Komitet nic w tej spra-
wie nie dzia³a, natomiast z dziwnym uporem stawia sprawê tablicy”.

W dalszej czêœci rozmowy wiceprezydent i dyrektor Wydzia³u do spraw Wyznañ
mieli wyraziæ rozczarowanie brakiem dzia³añ Kurii w zakresie spraw zg³oszonych
przez w³adze miasta, mimo i¿ one same spe³niaj¹ proœby Koœcio³a. W tym kontek-
œcie poruszyli sprawy obsady personalnej ksiê¿y w parafiach, z których „ani jedna
nie dotyczy³a ksiê¿y znanych z wichrzycielskiej, antypañstwowej dzia³alnoœci poli-
tycznej w koœciele”. Wykorzystuj¹c informacje z tez, omówili „dzia³alnoœæ ekstre-
mistów koœcielnych”, która m.in. „opóŸnia, a niekiedy wrêcz uniemo¿liwia za³a-
twianie spraw koœcielnych, gdy¿ czêœæ spo³eczeñstwa jest oburzona na dzia³alnoœæ
tych ksiê¿y w koœciele i wyra¿a zdziwienie i zaniepokojenie decyzjami w³adz pañ-
stwowych dot. zwiêkszenia liczby koœcio³ów, które staj¹ siê niekiedy oœrodkami
niepokojów spo³ecznych i utrudniaj¹ stabilizacjê ¿ycia w kraju”. Bp Jerzy Modze-
lewski mia³ nie kwestionowaæ „przytoczonych przyk³adów, przyzna³, ¿e o ks. No-
waku do niego równie¿ dochodzi³y niepokoj¹ce sygna³y, przyzna³ równie¿, ¿e spo³e-
czeñstwo jest zró¿nicowane œwiatopogl¹dowo i obie strony, tzn. pañstwo i Koœció³,
powinny to braæ pod uwagê. Oznajmi³, ¿e w koœciele Œwiêtego Krzy¿a zaprzestano
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odprawiania specjalnych nabo¿eñstw w dn. 13 ka¿dego miesi¹ca, wyrazi³ nadziejê,
¿e nast¹pi stopniowe wyciszenie i w innych koœcio³ach, które jego zdaniem s¹ wy-
j¹tkami na tle codziennej konstruktywnej dzia³alnoœci duszpasterskiej w wiêkszoœci
koœcio³ów. Prosi³ równie¿ o udostêpnienie Kurii na piœmie przytoczonych faktów
dot. pozareligijnej dzia³alnoœci ksiê¿y”.

W³adze miasta przes³a³y informacjê o tematyce powy¿szego spotkania gen. Woj-
ciechowi Jaruzelskiemu.
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SPRAWOZDANIA

GAZOWNIA WARSZAWSKA
– DZIEDZICTWO KULTURY
MATERIALNEJ WARSZAWY

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2007

W zesz³ym roku Gazownia Warszawska obchodzi³a 150 lat swego istnienia. Pierw-
sze zak³ady produkcji gazu powsta³y na Powiœlu, przy ul. Ludnej, w 1856 r. Trzy-
dzieœci lat póŸniej uruchomiono nowy zak³ad przy ul. Dworskiej (ob. Kasprzaka)
na warszawskiej Woli.

Warto pamiêtaæ, ¿e jest to jeden z najcenniejszych zespo³ów zabytkowej archi-
tektury w Warszawie, który nadal pe³ni funkcjê blisk¹ pierwotnej. Co prawda nie
produkuje siê ju¿ w nim gazu, ale jest stale miejscem zwi¹zanym z gazownictwem.
Rocznica 150-lecia sta³a siê jednym z powodów przypomnienia historii i wyj¹tko-
wej architektury gazowni przy ul. Kasprzaka w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa.

Tegoroczna impreza odby³a siê w Warszawie pod has³em zabytków warszawskie-
go gazownictwa. Dziêki uzyskanej dotacji Urzêdu Kultury m.st. Warszawy, a tak¿e
pomocy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami mog³o j¹ zorganizowaæ na niespotykan¹ dot¹d skalê. W ci¹gu dwóch
dni, 21 i 22 wrzeœnia, by³a mo¿liwoœæ zobaczenia Gazowni Warszawskiej, zwiedze-
nia Muzeum Gazownictwa, wziêcia udzia³u w sesji popularnonaukowej, a tak¿e
w wieczornej wycieczce szlakiem warszawskich latarñ gazowych.

Jak siê okaza³o, zainteresowanie przeros³o wczeœniejsze oczekiwania organizato-
rów. Przez dwa dni udzia³ w zwiedzaniu gazowni i póŸniejszej wycieczce wziê³o
ponad 1000 warszawiaków. Pierwszego dnia, w pi¹tek, dwóch przewodników z To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami i dwóch z Muzeum Gazownictwa oprowadza-
³o grupy z warszawskich szkó³ po zabytkowych terenach przy ul. Kasprzaka. Po
40-minutowym spacerze, w trakcie którego mo¿na by³o obejrzeæ ponadstuletnie
budynki, m³odzie¿ przechodzi³a do sal ekspozycyjnych muzeum. Oprócz zoba-
czenia autentycznej aparatury s³u¿¹cej do produkcji gazu podczas zwiedzania mu-



zeum mo¿na by³o przekonaæ siê, jak kiedyœ wygl¹da³y liczniki gazowe, kuchenki
domowe czy inne urz¹dzenia codziennego u¿ytku uruchamiane energi¹ gazow¹.

Kolejnym punktem pi¹tkowego programu by³a sesja popularnonaukowa. Od-
by³a siê w sali Muzeum Gazownictwa. Referaty dotyczy³y nie tylko kwestii archi-
tektury zabytkowej, zabytków techniki czy problemów konserwatorskich, ale te¿
teraŸniejszoœci i przysz³oœci polskiego przemys³u gazowego. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszy³o siê wyst¹pienie Jaros³awa Zieliñskiego, który zaprezentowa³ hi-
storiê warszawskich latarñ gazowych.

Na sobotê przewidziane by³o zwiedzanie gazowni przez mieszkañców Warszawy.
Goœcie t³umnie przybywali ju¿ od godziny dziesi¹tej rano. Okaza³o siê, ¿e w sumie
tego dnia gazowniê i muzeum odwiedzi³o przesz³o 700 osób. Zwieñczeniem obcho-
dów by³ wieczorny spacer „Od Ludnej do Agrykoli”. Zaczyna³ siê w miejscu, gdzie
kiedyœ sta³a pierwsza gazownia miejska, nastêpnie uczestnicy przechodzili ulicami
Powiœla, przez ulicê Jezierskiego, na której pali³y siê dziewiêcio¿arnikowe latarnie,
a¿ do Agrykoli. Niezwyk³ym momentem wycieczki sta³o siê spotkanie z latarni-
kiem. Ubrany w strój z pocz¹tku XX w., zapali³ przy wszystkich zabytkowe latarnie
nieopodal £azienek, a tak¿e opowiedzia³ o swojej doœæ nietypowej pracy.

Ostatnim punktem Europejskich Dni Dziedzictwa w Warszawie by³ konkurs
plastyczno-fotograficzny, którego rozstrzygniêcie nast¹pi³o w listopadzie.

Olbrzymie zainteresowanie, jakim wœród zwiedzaj¹cych cieszy³ siê zespó³ Ga-
zowni, sk³ania do tego, by w kilku s³owach przybli¿yæ jego wyj¹tkow¹ architekturê.

HISTORIA ZESPO£U GAZOWNI

Pierwsze zak³ady gazowni zosta³y zlokalizowane na ul. Ludnej. Towarzystwo Gazo-
we z Dessau, które podpisa³o w 1856 r. z Magistratem Warszawy umowê na gazyfi-
kacjê miasta, otrzyma³o do zagospodarowania teren na Solcu. Z kilku wzglêdów
by³a to lokalizacja nie do koñca s³uszna, ale przewa¿y³ argument przemys³owego
charakteru dzielnicy (st¹d du¿e zapotrzebowanie na gaz). Towarzystwo zbudowa³o
trzy du¿e zbiorniki na gaz o typowej formie wielkich walców. By³y dwukondygna-
cyjne, z ceg³y i otynkowane. W tych pierwszych obiektach pojawi³y siê ju¿ formy
architektoniczne, jakich potem u¿yto w zak³adach przy ul. Dworskiej (Kasprzaka).
Doœæ szybko podjêto decyzjê o budowie nowego, znacznie wiêkszego zak³adu. Fa-
bryka na ul. Ludnej nie mia³a doœæ miejsca wokó³, aby mog³a siê dalej rozwijaæ.
Wybrano teren na polach wsi Wola, przy ul. Dworskiej. Nowa lokalizacja by³a
ze wszech miar s³uszna. Po pierwsze, teren by³ znacznie obszerniejszy (obejmo-
wa³ przesz³o 20 ha), po drugie, mia³ dogodny dojazd brukowan¹ ulic¹ Dworsk¹,
wreszcie po trzecie, na ty³ach planowanego zak³adu przebiega³y tory Kolei War-
szawsko-Wiedeñskiej. Istnia³a wiêc mo¿liwoœæ szybkiego poprowadzenia bocznicy
kolejowej obs³uguj¹cej gazowniê. Pierwsze budynki murowane Zespo³u Gazowni
pojawi³y siê w 1886 r. Wœród najstarszych zachowanych do dziœ wymieñmy bu-
dynek aparatowni pomiarowej i budynek odsiarczalni. W 1888 r. zbudowano ju¿
pierwszy (ni¿szy) zbiornik gazu, a tak¿e wie¿ê ciœnieñ – niezbêdne wyposa¿enie
ka¿dego wiêkszego zak³adu produkcyjnego. W dwanaœcie lat póŸniej obok podnie-
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sionego do dwóch kondygnacji zbiornika zbudowano drugi, wy¿szy o jedno piêtro.
W tym czasie powsta³y te¿ budynki mieszkalne i dom dyrektora od ul. Dworskiej.

ZGODNIE Z MYŒL¥ DURANDA

Architektura zabudowañ na Woli nawi¹zywa³a do najlepszych zasad budownictwa
przemys³owego. Zyska³a proste formy neogotyckie czy neoromañskie, wywodz¹ce
siê z francuskiej teorii architektonicznej Jeana Nicolasa Duranda. W³aœciwie to do-
piero w pierwszej po³owie XIX w. problem architektury przemys³owej pojawi³ siê
po raz pierwszy. Pocz¹tkowo chêtnie stosowano jeszcze tradycyjne porz¹dki klasy-
cyzuj¹ce, w szczególnoœci „budz¹cy zaufanie” porz¹dek dorycki, ale wkrótce mia³o
siê okazaæ, ¿e jest to po prostu za drogie i za d³ugotrwa³e. Sytuacja zmieni³a siê wraz
z pojawieniem siê traktatu Francuza Preis des lecons. Partie grafiphique. Dziêki przy-
stêpnej formie i dobrym rysunkom szybko zyska³ sobie na kontynencie wielu zwo-
lenników. Racjonalistyczna teoria najlepiej nadawa³a siê na potrzeby taniej, ale te¿
solidnej architektury przemys³owej. Dla projektanta zgodnie z teori¹ Duranda rów-
nie wa¿na jak znajomoœæ stylów i porz¹dków by³a wiedza na temat funkcji budyn-
ku, w tym wypadku tak¿e wszystkich etapów produkcji gazu. Tak samo wa¿ne by³o
zachowywanie podstawowych, prostych zasad kompozycyjnych: symetrii i osiowo-
œci. Aby zaoszczêdziæ na budowie, rezygnowano raczej z tworzenia wymyœlnych or-
namentów, a uciekano siê tylko do najprostszej dekoracji w materiale œcian. Czêsto
wykorzystywano fakturê œcian i kontrastowano ze sob¹ ró¿ne materia³y (np. ceg³ê
i tynk), aby jeszcze dodatkowo urozmaiciæ elewacje. Materia³ (w tym wypadku
ceg³a) by³ chêtnie pokazywany, œwiadczy³ o solidnoœci i urodzie obiektu. Jednak
najczêstszym motywem architektonicznym zaczerpniêtym z myœli Durandowskiej
by³y powtarzalne segmenty arkad, fryzów arkadowych i ró¿nych figur geometrycz-
nych. Takie mechaniczne powtarzanie elementów znacznie obni¿a³o koszty bu-
dowy, a jednoczeœnie pozwala³o na ewentualn¹ rozbudowê w przysz³oœci – bez
zmiany dekoracji œciennej. Stosowanie arkad nadokiennych czy fryzu arkadowego
przy gzymsie by³o te¿ kolejnym odniesieniem do budownictwa œredniowiecznego.
W Niemczech podobna architektura zyska³a nawet swoje odrêbne miano rundbo-
genstillu (styl arkadowy). Jednym z wa¿nych elementów racjonalizatorskich by³o
wprowadzenie podstawowej jednostki w planie, tzw. entre’axe, czy po prostu odle-
g³oœci miêdzy jedn¹ lini¹ kratki planistycznej a drug¹.

W wyniku stosowania tych zasad powsta³a architektura, która operowa³a swoim
w³asnym jêzykiem i symbolik¹. Mimo uproszczonej formy nadal bardzo aktualne
jest dla niej okreœlenie architektur parlante – architektury autoreferencyjnej, która
sama dla siebie stawa³a siê komentarzem. St¹d widoczne w budynkach gazowni od-
niesienia do architektury œredniowiecznej: romañskich i gotyckich warowni, wie¿y
zamków (w XIX w. tzw. architektura burgowa). Tym samym ta architektura stawa³a
siê najlepsz¹ wizytówk¹ solidnej firmy, a swoj¹ form¹ niejako gwarantowa³a bezpie-
czeñstwo i budowa³a zaufanie klientów.
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ARCHITEKTURA GAZOWNI WARSZAWSKIEJ

W budynkach Gazowni Warszawskiej przy ul. Dworskiej zastosowano wiêkszoœæ
elementów z teorii Duranda. Najlepiej s¹ one prezentowane w obiektach zbudowa-
nych jeszcze w koñcu XIX w.: aparatowni, odsiarczalni, wie¿y ciœnieñ, zbiornikach.

Jednym z najstarszych, a zachowanych do dziœ jest budynek aparatowni pomia-
rowej, obecnie mieszcz¹cy Muzeum Gazownictwa. Dekoracyjne szczyty z obu stron
zapowiadaj¹ architekturê ciekaw¹ i kieruj¹c¹ siê nie tylko praktycznoœci¹, ale te¿
dekoracyjnoœci¹. Obiekt ma wnêtrze hali w formie trójnawowej bazyliki; druga ha-
la z ty³u by³a po³¹czona z budynkiem t³oczni gazu. W hali g³ównej zwraca uwagê
ciekawa konstrukcja dachu, bardzo charakterystyczna dla obiektów przemys³o-
wych. Poœrodku, wzd³u¿ dachu, umieszczony zosta³ szyb wentylacyjny zaopatrzo-
ny w drewniane ¿aluzje po bokach. Lekka konstrukcja dachu gwarantowa³a bez-
pieczeñstwo w razie jakiegokolwiek wybuchu gazu – si³a wybuchu kierowa³a siê
w stronê lekkiego dachu, a nie murów. Dekoracja, jaka pojawia siê na elewacjach
bocznych i tylnej, jest jedn¹ z najciekawszych na terenie zespo³u; podzielony lize-
nami szczyt zwieñczony jest sterczynami. Pojawiaj¹ siê te¿ bogate detale gzymsu
(z fryzem arkadkowym), arkady, okna biforialne i okulusy. Z tego samego okresu
pochodzi budynek odsiarczalni. Wa¿ny kiedyœ na linii produkcyjnej, dziœ mieœci
g³ównie biura. Zwraca uwagê natomiast jego forma architektoniczna. Parterowy
i d³ugi budynek otrzyma³ dekoracjê w postaci pasa arkad nadokiennych (rundbogen-
still) rozdzielonych lizenami. Nad pasem arkad znajduje siê schodkowy gzyms u³o-
¿ony z cegie³ek. Forma gzymsu, utworzonego tylko ze zwyk³ej ceg³y, te¿ zosta³a
urozmaicona pionowymi i poziomymi podzia³ami.

Z kolei wie¿a ciœnieñ uzyska³a formê nawi¹zuj¹c¹ do œredniowiecznej baszty
obronnej. Potê¿ne mury, wzmocnione szkarpami w naro¿nikach, sprawiaj¹ wra¿e-
nie wiêcej ni¿ solidnych. Wejœcie do wie¿y zosta³o ujête w neoromañski portal z ar-
chiwolt¹. Podobnie okna biforialne tak¿e nawi¹zuj¹ do sztuki romañskiej. Szczyt
wie¿y zaakcentowany jest fryzem arkadowym, gzymsem, machiku³ami i krenela¿em.

Id¹c w stronê zbiorników gazu, obiektów budz¹cych zazwyczaj najwiêksze zain-
teresowanie, mijamy budynek tzw. fabryki chemicznej (czyli amoniakalniê). Wy-
budowany w latach 1892-1893, ma formê bazyliki: w czêœci œrodkowej wysokie trzy
okna. Taki uk³ad te¿ przywo³uje skojarzenia z koœcio³ami romañskimi, w szczegól-
noœci z bazylik¹ San Ambrogio w Mediolanie. Wspominane budynki zbiorników
gazu zwracaj¹ uwagê przede wszystkim swoj¹ kubatur¹. Wielkie rotundy maj¹ bo-
gato dekorowane elewacje, przede wszystkim opieraj¹ce siê na podzia³ach okien-
nych (biforia z okulusami), lizenach i rozcz³onkowanym gzymsie koronuj¹cym.
U podstawy gzymsu pojawia siê detal znany z repertuaru form neoromañskich –
fryz arkadkowy.

Na terenie zespo³u na pocz¹tku XX w. zbudowano te¿ mieszkania dla kadry pra-
cowniczej gazowni. Nowe budynki stanê³y od strony ul. Dworskiej. Dwa domy
mieszkalne otrzyma³y formê podobn¹ do innych obiektów z terenu zespo³u. Do-
datkowo zosta³y wzbogacone o detale modnej ju¿ dekoracji secesyjnej: stolarkê
drzwiow¹ i okienn¹, okratowanie piwnic. Wœród budynków mieszkalnych wyró¿-
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nia siê dom-willa dyrektora. Niski, parterowy budynek pierwotnie mia³ wysoki
dach, który uleg³ spaleniu w czasie ostatniej wojny. Od strony ogrodu do ceglanej
willi dostawiono drewnian¹ werandê. Jest to najbardziej dekoracyjna czeœæ domu;
zwraca uwagê ornamentem laubzegowym, stolark¹ okienn¹ i snycerk¹ gzymsu. We-
randa jest przeniesiona jakby ¿ywcem z drewnianej architektury uzdrowiskowej.

Oprócz budynków z litego ceglanego muru na terenie zespo³u znajdowa³y siê
piecownie, które mia³y nowoczesn¹, szkieletow¹ konstrukcjê. Stalowy szkielet by³
wype³niany ceg³¹; taki system gwarantowa³ lekkoœæ, a zarazem du¿¹ odpornoœæ
œcian. Piecownie niestety nie zachowa³y siê, ale œwiadectwo o ich wygl¹dzie daje
tzw. centralna kot³ownia zbudowana w 1925 r. Zast¹pi³a piêæ dawnych pieców.

Mimo ¿e krajobraz zespo³u mocno siê zmieni³ – zdemontowano b¹dŸ rozebrano
wiêkszoœæ urz¹dzeñ technologicznych, rury doprowadzaj¹ce gaz, czêœæ kominów –
to jednak substancja zabytkowa nie zosta³a znacz¹co naruszona. Gazownia jest naj-
lepiej zachowanym tego typu zespo³em architektury przemys³owej na terenie War-
szawy. Dziêki ci¹g³oœci w³asnoœci i u¿ytkowania w zasadzie nie zmieni³ siê charak-
ter miejsca. Mimo to nawet w takim miejscu nie ustrze¿ono siê b³êdów w sztuce
konserwatorskiej. Do zabytkowych budynków wprowadzono plastikowe okna, co
niestety zeszpeci³o ich wygl¹d. W¹tpliwoœci budz¹ te¿ elektryczne latarnie umiesz-
czone wzd³u¿ g³ównej alei, tym bardziej ¿e przecie¿ zachowa³o siê dziewiêæ orygi-
nalnych gazowych przed Muzeum Gazownictwa. Szkoda równie¿ oryginalnego
bruku, który w wielu miejscach wymieniony zosta³ na kiepsk¹ i Ÿle wygl¹daj¹c¹
kostkê Bauma.

Du¿y niepokój budzi natomiast stan zachowania budynków po zbiornikach ga-
zu. Pozostaj¹ one w prywatnych rêkach i niestety powoli ulegaj¹ coraz wiêkszemu
zniszczeniu. Dach wy¿szego ze zbiorników powinien jak najszybciej byæ naprawio-
ny. Nie do koñca wiadomo te¿, co mog³oby siê w przysz³oœci w tych obiektach mie-
œciæ. Kilka lat temu pojawi³a siê koncepcja umieszczenia w jednej z rotund Panora-
my Powstania Warszawskiego. Obecnie rozwa¿a siê adaptacjê tych budynków na
apartamenty. Z podobnym problemem kilka lat temu zmierzy³y siê w³adze sto³ecz-
nego Wiednia, które nie bardzo wiedzia³y, co zrobiæ z popadaj¹cymi w ruinê bu-
dynkami po dawnych zbiornikach. Dziêki zakrojonej na szerok¹ skalê akcji marke-
tingowej, a przede wszytskim udziale znakomitych architektów uda³o siê stworzyæ
ciekawy zespó³ apartamentów, które bardzo szybko znalaz³y nowych w³aœcicie-
li. Ten przyk³ad napawa optymizmem. Zgodnie z takim scenariuszem Gazownia
mog³aby siê staæ wizytówk¹ nowoczesnej Warszawy, w której w udany sposób ³¹czy
siê tradycje ze wspó³czesn¹ architektur¹.

Micha³ Krasucki
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RECENZJE

„KOWALCZYKÓWNY” I ICH SZKO£A NA WIEJSKIEJ1

Za³o¿ycielki i prze³o¿one, które kierowa³y t¹ szko³¹, nosi³y to samo imiê – Jad-
wiga, pochodzi³y z inteligenckich rodzin, studiowa³y na tajnym Uniwersytecie La-
taj¹cym, gdzie mia³y okazjê korzystaæ z wyk³adów najwybitniejszych polskich hu-
manistów tamtego czasu, w tym pedagoga Jana W³adys³awa Dawida.

Panna Kowalczykówna („Jadwiga Czarna”) by³a córk¹ astronoma, docenta
w Szkole G³ównej Warszawskiej, dyrektora Obserwatorium Astronomicznego i au-
tora ksi¹¿ki o Koperniku, a wnuczk¹ (po matce) Jerzego Aleksandrowicza, znanego
przyrodnika, dyrektora Ogrodu Botanicznego, przyjaciela Tytusa Cha³ubiñskiego.
Panna Jawurkówna („Jadwiga Bia³a”) by³a córk¹ lekarza fabrycznego w ¯yrardo-
wie. ZaprzyjaŸnione podczas studiów, m³ode, energiczne, pracowite – widzia³y swo-
j¹ ¿yciow¹ misjê w wychowaniu i uczeniu dziewcz¹t, w tworzeniu, doskonaleniu
i kierowaniu szko³¹ tak¹, jak¹ sobie wymarzy³y: nowoczesn¹, demokratyczn¹ i ka-
tolick¹, a tak¿e polsk¹ – œciœle powi¹zan¹ z polsk¹ kultur¹, pielêgnuj¹c¹ polski
jêzyk. Ich system wartoœci ³¹czy³ wiele z dorobku pozytywizmu – z neoroman-
tyzmem, w którym tak wa¿na by³a mistyka Tatr, z patriotyzmem polskim, ale bez
wykluczeñ ze wzglêdu na pochodzenie czy religiê, a tak¿e z wiar¹ ¿yw¹, „ewange-
liczn¹”. Ich szko³a mia³a nie tylko przekazywaæ wiedzê, ale i kszta³towaæ charakte-
ry, mia³a uczyæ powa¿nego, twórczego stosunku do pracy – z myœl¹ o jej celu i rezul-
tatach, mia³a w niej panowaæ atmosfera przyjaŸni, zaufania i tolerancji.

Wystartowa³y w 1903 r. (mia³y wówczas 27 lat i 23 lata), na razie skromnie,
w kilku pokojach w trzypiêtrowym budynku na rogu ulic Wiejskiej i Matejki
w Warszawie. Tu te¿ zamieszka³y. Doœæ szybko rozszerzy³y stan posiadania; inwe-
stowanie w szko³ê by³o ich istotnym celem, wiêc swoje potrzeby ogranicza³y do mi-
nimum. Przed I wojn¹ œwiatow¹ ich szko³a zajmowa³a ju¿ trzy piêtra, by³a tu do-
brze wyposa¿ona sala gimnastyczna, pracownia przyrodnicza. Klasy estetyczne
z jasnymi ³awkami (osobna dla ka¿dej uczennicy). Na bia³ej tablicy pisano wêglem.
Na pierwszym piêtrze by³a kaplica z o³tarzem rzeŸbionym w drewnie, nawi¹zuja-
cym oczywiœcie do stylu zakopiañskiego. W latach 1905-1916 by³ te¿ w budynku na
Wiejskiej pensjonat dla uczennic spoza Warszawy. A uczennice tej szko³y poznawa-

1 Szko³a na Wiejskiej, praca zbiorowa, redakcja i dobór ilustracji: Katarzyna Kujawska, Maria Lipszyc-
-Nowicka, Maria Stabrowska-Lipska, Zofia Stefanowska, Bo¿ena Tazbir-Tomaszewska. „Biblioteka
Warszawska”, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2007, ss. 471.



no po mundurkach w szkock¹, zielono-granatow¹ kratê. Wœród nauczycieli by³y
wybitne nazwiska, m.in.: Wac³aw Jezierski – przyrodnik i humanista, absolwent
Dorpatu, Stanis³aw Kalinowski – fizyk, Wanda Haberkantówna – biolog, Kazi-
mierz Wóycicki – polonista, W³adys³aw Wojtowicz – matematyk, nauczyciele histo-
rii: Maria Gomóliñska, Helena Radliñska, Henryk Moœcicki (od 1915). W gronie
uczennic – wiele córek z domów inteligenckich, czêsto laickich, o pogl¹dach demo-
kratycznych (a nawet egalitarnych i rewolucyjnych), np. córki: Andrzeja Niemo-
jewskiego, redaktora „Myœli Niepodleg³ej”, Izy Moszczeñskiej-Rzepeckiej, Feliksa
Perla, Adolfa Warskiego, Feliksa Kona. Feliks Kon doradzi³ tak¿e wybór tej szko-
³y Zofii Landy (póŸniejszej siostrze Teresie z Lasek), która swoje wspomnienie
o szkole zatytu³owa³a: W atmosferze prawdy i tolerancji.

Drugi rok dzia³ania szko³y na Wiejskiej – by³ rokiem rewolucji i strajku szkol-
nego, rozpoczêtej przez m³odzie¿ i nauczycieli walki o polsk¹ szko³ê, prowadzonej
tak¿e w latach porewolucyjnej reakcji i w przededniu I wojny œwiatowej. Panie Jad-
wigi, zwi¹zane z Ko³em Wychowawców, reprezentuj¹cym nowoczesn¹, demokra-
tyczn¹ myœl pedagogiczn¹ i zaanga¿owanym w walkê o szko³ê polsk¹, zdecydowa³y
siê utworzyæ w swojej szkole tajne klasy dla dziewcz¹t usuniêtych z innych szkó³ za
udzia³ w strajku szkolnym. System tajnego nauczania doskonali³y przez nastêpne
lata, a chodzi³o przede wszystkim o nauczanie historii Polski i literatury polskiej.
Tak wiêc szko³a, dzia³aj¹c legalnie w systemie, w którym istnia³ rosyjski nadzór nad
szkolnictwem (choæ szko³a prywatna i do tego ¿eñska, mia³a wiêcej swobody ni¿ in-
ne szko³y warszawskie), kszta³ci³a tak¿e uczennice nielegalnie i nawet koñcowe eg-
zaminy by³a podwójne – te oficjalne, z udzia³em rosyjskich w³adz, i tajne – z histo-
rii i literatury polskiej.

Ksi¹¿ka Szko³a na Wiejskiej mówi o czterech zupe³nie ró¿nych epokach, w któ-
rych przysz³o tej szkole istnieæ. Dwanaœcie lat dzia³a³a w Warszawie pod zaborem
rosyjskim, a wówczas wielk¹ wagê przywi¹zywano do jêzyka polskiego, a polskiej
historii i kultury – uczono tak¿e przez „¿ywe s³owo”: g³oœne lektury, przedstawie-
nia i recytacje. Polskiej literatury uczy³ wówczas Kazimierz Wóycicki, wnuk Kazi-
mierza W³adys³awa Wóycickiego, powstañca listopadowego, redaktora „Biblioteki
Warszawskiej”. W tym czasie szko³a na Wiejskiej z trudem za¿egna³a gro¿¹cy jej za-
kaz dzia³alnoœci (za to, ¿e u jednej z uczennic znaleziono podrêcznik do historii
Polski).

W dwuletnim okresie okupacji niemieckiej podczas I wojny œwiatowej i dzia-
³alnoœci Rady Regencyjnej szko³a nosi³a ju¿ oficjaln¹ nazwê: Prywatne Gimnazjum
¯eñskie Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny, a nauka po raz pierwszy
mog³a byæ zakoñczona matur¹ (pierwsza matura w 1917 r.). Wówczas dru¿yna skau-
towa dzia³aj¹ca przy szkole (za³o¿ona w 1912 r. i prowadzona przez Jadwigê Kowal-
czykównê) mog³a oficjalnie nosiæ imiê Romualda Traugutta – dobrze wskazuj¹ce,
¿e niepodleg³oœæ Polski to cel.

Czas niepodleg³oœci – okres dwudziestu lat – przyniós³ u pocz¹tków dramatycz-
ne zagro¿enie: wojnê polsko-bolszewick¹, podczas której uczennice i nauczyciele
uczestniczyli w akcjach pomocy polskiemu wojsku. Czas stabilizacji by³ czasem
rozwoju szko³y. Nastêpowa³a wymiana kadr nauczycielskich, poniewa¿ czêsto za-
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s³u¿eni, dobrze wykszta³ceni nauczyciele ¿eñskich pensji mogli przejœæ teraz do
pracy na wy¿szych uczelniach, zatrudniani te¿ byli jako wizytatorzy czy organiza-
torzy szkolnictwa w niepodleg³ym kraju, stawali siê równie¿ autorami podrêczni-
ków (Moœcicki, Wóycicki, Kalinowski). Byli oczywiœcie tacy – jak wyk³adaj¹ca geo-
grafiê Maria Rylke – którzy w szkole pracowali niemal od pocz¹tku do koñca.
Wœród nowych nauczycieli znalaz³y siê dwie dawne wychowanki szko³y: Wanda
Karpowicz (biolog) i Wanda Ptaszyñska (robi³a w³aœnie doktorat z psychologii
w Wiedniu, by³a wychowawczyni¹). Szko³a zdoby³a znakomitego, nowego poloni-
stê – Konrada Górskiego. Nauczania fizyki podj¹³ siê m³ody siostrzeniec Jadwigi
Kowalczykówny Jan Ehrenfeucht, a chemii uczy³a jego ¿ona Zofia Ehrenfeuchto-
wa (z Doroszewskich, siostra znanego jêzykoznawcy). Œwietn¹ gimnastyczk¹ by³a
mistrzyni Polski i absolwentka Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego
na Bielanach Alina Hulanicka-Mazurkowa, która – wraz z mê¿em, lekarzem spor-
towym – chêtnie poœwiêca³a prywatny, niedzielny czas na wyprawy narciarskie
z uczennicami do Kampinosu. Eugenia Szepietowska-Neumarkowa, absolwentka
ASP, uczy³a rysunku, czêsto w plenerze. Dzia³a³o wiele kó³ zainteresowañ; nauczy-
ciele poœwiêcali uczniom wiele prywatnego czasu – na wycieczki, dyskusje i spotka-
nia, nadal kontynuowano tradycjê „¿ywego s³owa”. Istotna w szkole by³a dzia³al-
noœæ spo³eczna, któr¹ inicjowa³y kierowniczki, wci¹gaj¹c w ni¹ uczennice (opieka
nad dzieæmi z sierociñca, nad córkami robotnic ze szko³y na Powiœlu, pomoc szkole
na Polesiu, gry i zabawy prowadzone w Laskach z dzieæmi niewidomymi).

Z okazji trzydziestolecia za³o¿enia szko³y odby³ siê Zjazd Wychowanek, a kolej-
ny po piêciu latach, nied³ugo przed wojn¹. Na obu zjazdach wiele uwagi poœwiêco-
no historii i dorobkowi szko³y oraz podejmowano inicjatywê zbierania materia³ów
do publikacji kronikarsko-wspomnieniowej o szkole, jej tradycji i dorobku. Pier-
wsze kroki w tym kierunku zosta³y zrobione, ale przerwa³ je wybuch wojny, który
rozpocz¹³ czwarty, najbardziej dramatyczny okres historii szko³y (przed 1939 r. –
zgodnie z przeprowadzon¹ reform¹ – szko³a sk³ada³a siê z: szeœcioklasowej szko³y
powszechnej, czteroklasowego gimnazjum i dwuletniego liceum).

We wrzeœniu 1939 r. budynek przy ul. Wiejskiej 5 kierowniczki szko³y przezna-
czy³y na szpital i same organizowa³y wiêkszoœæ jego wyposa¿enia. Gdy szko³a mo-
g³a ju¿ dzia³aæ normalnie, decyzj¹ okupanta zezwolono na prowadzenie wy³¹cznie
szko³y powszechnej; polska m³odzie¿ mia³a byæ pozbawiona œredniego i wy¿szego
wykszta³cenia. Oczywiœcie w odpowiedzi na to szybko Polacy organizowali taj-
ne nauczanie, a panny Kowalczykówna i Jawurkówna – dawne studentki tajnego
Uniwersytetu Lataj¹cego, maj¹ce te¿ doœwiadczenie tajnego nauczania we w³asnej
szkole w czasach m³odoœci, nie waha³y siê, by ich szko³a na poziomie œrednim funk-
cjonowa³a dalej. Miejscem nauczania nie móg³ byæ d³u¿ej s³u¿¹cy szkole przez
38 lat budynek na Wiejskiej. Szko³a Kowalczykówny i Jawurkówny zosta³a przez
Niemców eksmitowana z Wiejskiej 5 w marcu 1941 r., a budynek zosta³ przekazany
niemieckiemu wojsku (dziœ na jego miejscu jest tylko kamieñ pami¹tkowy ufundo-
wany przez wychowanki).

Podczas okupacji szko³a kontynuowa³a nauczanie jawne i tajne, zmieniaj¹c kil-
kakrotnie lokum, a patronowa³y tajnej dzia³alnoœci: Tajna Organizacja Nauczyciel-
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ska i w³adze oœwiatowe poddziemnego pañstwa. Uczennice bior¹ce udzia³ w kom-
pletach zdobywa³y matury, a komisji maturalnej przewodniczy³a (oficjalnie
delegowana przez te w³adze) Jadwiga Kowalczykówna. W ten sposób w szkole
otrzyma³y matury sto dwadzieœcia cztery uczennice; ostatnie egzaminy maturalne
odbywa³y siê w przededniu powstania warszawskiego, do którego ju¿ szykowa³y siê
uczennice skupione w ¿eñskich Szarych Szeregach. Wiele z nich udzia³ w powsta-
niu przyp³aci³o ¿yciem. W czasie powstania zginê³y te¿ tragicznie obie za³o¿ycielki
i kierowniczki szko³y na Wiejskiej. Spali³y siê 11 sierpnia 1944 r. w mieszkaniu
w domu przy ul. Niepodleg³oœci 123 wraz z siostr¹ Jadwigi Kowalczykówny – Ma-
ri¹ Ehrenfeuchtow¹, wychowawczyni¹ w tej szkole i matk¹ Jana Ehrenfeuchta. Bu-
dynek podpalili Niemcy, bo zauwa¿ono tam powstañca.

Budzi podziw, ¿e ju¿ w 1945 r., od razu po wielkiej tragedii wojny, grupa wycho-
wanek szko³y postanowi³a kontynuowaæ prace nad przygotowaniem zamierzonej
przed wojn¹ publikacji o swojej szkole, upamiêtniaj¹cej zapewne tak¿e bliskie, wo-
jenne tragedie. By³a wœród nich wychowanka i nauczycielka w tej szkole Wanda
Karpowicz, by³y osoby po ciê¿kich prze¿yciach wojennych, jak Hanna Rzepec-
ka-Pohoska (której m¹¿, wiceprezydent Warszawy, zosta³ rozsztrzelany w Palmi-
rach, 25-letni¹ córkê rozstrzelano na Pawiaku, a 18-letni syn zgin¹³ w powstaniu)
czy Jadwiga Zanowa (której wiêziony w hitlerowskich obozach m¹¿, wnuk Tomasza
Zana, zmar³ na pocz¹tku 1945 r.).

Podjête prace zosta³y zaniechane w czasach stalinowskich, gdy s³owa prawdy
o postawach i dzia³alnoœci Polaków zagroziæ mog³y nawet ¿yciu. Powrócono do nich
w 1957 r., porz¹dkuj¹c dawniej zebrany materia³ (jak dobrze, ¿e ocala³y np. cenne
wspomnienia Hanny Pohoskiej, która zmar³a w 1953 r.!). Ukonstytuowa³ siê wówczas
nowy Komitet Redakcyjny, którego pracami kierowa³a jedyna osoba z dawnego Komi-
tetu – Wanda Karpowicz, apelowano o nowe wspomnienia, a – po kilkunastu latach –
uda³o siê wydaæ cenn¹ ksi¹¿kê Szko³a na Wiejskiej (Kraków 1974, IW „Znak”), która
od dawna by³a bia³ym krukiem. Dobrze wiêc, ¿e w eleganckiej serii Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy „Biblioteka Warszawska”, ukazuj¹cej siê od 2005 r. pod
redakcj¹ Andrzeja So³tana, opublikowano drugie, poprawione i rozszerzone, ilu-
strowane dokumentalnymi fotografiami, wydanie tej ksi¹¿ki.

Przygotowa³a je ju¿ nowa generacja wychowanek szko³y; z Komitetu Redakcyj-
nego pierwszego wydania kontynuowa³a prace tylko Zofia Stefanowska. Przede
wszystkim zgromadzono wiêcej wspomnieñ, szczególnie z okresu tajnego naucza-
nia – w ksi¹¿ce s¹ wspomnienia dziewiêciu uczennic z lat 1941-1944, najobszerniej-
sze i najciekawsze – Marii Jaczynowskiej. Umieszczony w dziale ogólnym nowy
tekst o historii dru¿yny harcerskiej (Julii Ehrenfeucht-Tazbirowej i Katarzyny Ku-
jawskiej) omawia te dzieje od pocz¹tków skautingu w szkole (1912) do czasów wo-
jennych, gdy „kowalczykówny” dzia³a³y w hufcu „Wybrze¿e Koœciuszkowskie”
i przydzielono im zadania przede wszystkim sanitariuszek i s³u¿by ³¹cznikowej.
Siêgniêto do akt Prywatnego Gimnazjum i Liceum ¯eñskiego Jadwigi Kowalczy-
kówny i Jadwigi Jawurkówny, przechowywanych w Archiwum m.st. Warszawy, co
m.in. pozwoli³o na wzbogacenie ksi¹¿ki o ciekaw¹ ikonografiê (56 dokumentalnych
fotografii), a tak¿e o niektóre dokumenty.
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Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêœci, tak jak w wydaniu pierwszym. Czêœæ I zawie-
ra artyku³y poœwiêcone za³o¿ycielkom i kierowniczkom szko³y, historii szko³y
i jej strukturze organizacyjnej, a tak¿e kilka innych o charakterze przekrojowym
(harcerstwo, dzia³alnoœæ spo³eczna, wychowanie fizyczne). Czêœæ II zawiera wspo-
mnienia o szkole: nauczycieli (Konrada Górskiego, Wandy Karpowicz, Zofii Nie-
sio³owskiej-Rotherowej i Wandy Ptaszyñskiej) oraz wychowanek (dwadzieœcia dwie
autorki: trzy to absolwentki szko³y przed 1914 r., siedem uczy³o siê w 1944 r.).
Czêœæ III to teksty poœwiêcone nauczycielom. Wychowanki napisa³y o dwudziestu
szeœciu swoich profesorach, z tym ¿e wiêcej ni¿ jeden tekst poœwiêcono: poloniœcie
Konradowi Górskiemu, nauczycielkom francuskiego Helenie Ma³cu¿yñskiej i Irenie
Mayzel, nauczycielce geografii Marii Rylke oraz matematykowi W³adys³awowi Woj-
towiczowi. Zamieszczona w aneksie lista oko³o dwustu nauczycieli informuje kie-
dy i jakich przedmiotów nauczali. Aneks zawiera te¿ listê szeœdziesieciu czterech
uczennic poleg³ych i pomordowanych w latach 1939-1944, z podaniem okolicznoœci
ich œmierci. Wiekszoœæ to te, ktore podjê³y walkê w powstaniu warszawskim i prze-
wa¿nie zasili³y Batalion „Zoœka”; niektóre zginê³y w getcie lub obozach koncentra-
cyjnych, podczas nalotów czy te¿ w innych okolicznoœciach.

Jest oczywiste, ¿e w ksi¹¿ce z renomowanej ju¿ serii znajduje siê starannie opra-
cowany indeks osobowy; jedyny zauwa¿ony tam b³¹d wynika z literówki w tekœcie
g³ównym – oczywiœcie siostra Jêdrzeja Moraczewskiego, Jadwiga Zanowa, z domu
nazywa³a siê Moraczewska, a nie Oraczewska! Czy jednak ka¿dy wie, ¿e chodzi³o
w³aœnie o siostrê premiera pierwszego rz¹du w 1918 r., potem m.in. wicemarsza³ka
sejmu?

W ksi¹¿ce zabrak³o niestety przypisów o charakterze biograficznym uwzglêdnia-
jacych tak¿e zwi¹zki rodzinne (tak dobrze opracowanych np. w Sadze Ulrichow-
sko-Machlejdowskiej – innym tomie tej serii). A powinny dotyczyæ cz³onków kolej-
nych Komitetów Redakcyjnych ksi¹¿ki, autorek wspomnieñ i artyku³ów oraz nau-
czycieli ucz¹cych w szkole! Warto przecie¿ wiedzieæ, czy np. Zofia Stefanowska,
cz³onek dwóch Komitetów Redakcyjnych ksi¹¿ki – to profesor, znany historyk lite-
ratury, a dwie absolwentki szko³y: sanitariuszki Ewa i Halina Stefanowskie, któ-
re zginê³y w powstaniu, to jej siostry. Z pewnoœci¹ ksi¹¿ka uzupe³niona o przypisy
jeszcze lepiej spe³nia³aby jedn¹ ze swoich wa¿nych funkcji: ukazania panoramy kil-
ku pokoleñ inteligencji polskiej XX w., ich postaw i losów.

W³aœnie w pierwszej po³owie XX w. dobr¹ pozycjê zawodow¹ zdobywa³y wy-
kszta³cone, poœwiecaj¹ce siê pracy zawodowej Polki, a pracê tê traktowa³y czêsto – tak
jak Kowalczykówna i Jawurkówna czy ich uczennice Pohoska i Zanowa – jako misjê.
I nie tylko one. To by³ szczególny etos pracy odpowiedzialnej i bezinteresownej, pracy
³acz¹cej pasjê z poczuciem obowi¹zku narodowego. Wykszta³cone kobiety (te starsze
czêsto na Uniwersytecie Latajacym, m³odsze na polskich uniwersytetach, gdzie jak
Pohoska i Zanowa uzyska³y przed wojn¹ doktoraty) szczególn¹ rolê odgrywa³y w³aœ-
nie w szkolnictwie i pracy z m³odzie¿¹, a tak¿e rozwijaj¹c myœl pedagogiczn¹. Szko³a
na Wiejskiej jest przede wszystkim wa¿n¹ ksi¹¿k¹ z historii polskiej oœwiaty, ksi¹¿k¹,
z której nie tylko mo¿na siê wiele dowiedzieæ, ale i nauczyæ.

Barbara Petrozolin-Skowroñska
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PRO MEMORIA

ZMARLI
PA�DZIERNIK – LISTOPAD 2007

Tadeusz Chojko (8 X, w wieku 87 lat) – harcerz Szarych Szeregów, ¿o³nierz AK w Zgru-
powaniu „Rados³aw”, uczestnik wielu specjalnych akcji bojowych, np. „Arsena³”, „Kretsch-
mann”, „Stamm”, odznaczony m.in. Srebrnym Krzy¿em Orderu Virtuti Militari, dwukrot-
nie Krzy¿em Walecznych, Krzy¿ami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Anna Czapska (19 XI) – architekt, projektantka adaptacji kamieniczek na Starym
Mieœcie, od roku 1956 cz³onek SARP, honorowy cz³onek Towarzystwa Opieki nad Zabytka-
mi, wyk³adowca PW, UW, ASP, za ca³okszta³t pracy zawodowej odznaczona m.in. Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Srebrn¹ Odznak¹ SARP, Nagrod¹ Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego.

Prof. Maria Cytowska (14 XI, w wieku 85 lat) – ¿o³nierz AK, filolog klasyczny, t³umacz
i edytor literatury klasycznej, wieloletni pracownik Instytutu Filologii Klasycznej UW, by³y
kierownik Zak³adu Neolatynistyki, cz³onek honorowy i by³y prezes Polskiego Towarzystwa
Filologicznego, w latach 1950-1961 pracownik Zak³adu Starych Druków Biblioteki Narodo-
wej, autorka Bibliografii druków urzêdowych XVI w. oraz prac z dziejów dawnej ksi¹¿ki.

Jerzy Wojciech Grochowski (1 X, w wieku 92 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania
Warszawskiego, ps. „Wac³aw Zimny”, „Jaros³aw II”, „Stary”, adiunkt Zak³adu Chemii Orga-
nicznej UW, wyk³adowca WAT, odznaczony m.in. Krzy¿em Walecznych, Srebrnym Krzy-
¿em Zas³ugi z Mieczami.

Urszula Ha³aciñska-Makarczyñska (8 X) – re¿yser, aktorka Teatru ¯ydowskiego w la-
tach 1973-1976 i Teatru Polskiego w latach 1976-1988.

Ludwika Justynian (11 X, w wieku 98 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego, ³¹czniczka w Batalionie „Chrobry I” w Kompanii „Corda”, ps. „Lusia”, odzna-
czona m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Medalem za Warszawê,
Krzy¿em Partyzanckim oraz Krzy¿ami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marian Kaczyñski (17 X) – muzeolog, specjalista w dziedzinie archeologii ludów ba³tyj-
skich, twórca i wieloletni kierownik Dzia³u Archeologii Ba³tów Pañstwowego Muzeum Ar-
cheologicznego, znawca wystawiennictwa archeologicznego.

W³adys³aw Kopaliñski (5 X, w wieku 89 lat) – leksykograf, t³umacz, wydawca, radio-
wiec, korespondent zagraniczny i autor tekstów satyrycznych, prezes Spó³dzielni Wydawni-
czej „Czytelnik” w latach 1952-1954, publicysta „¯ycia Warszawy”, autor m.in. S³ownika
wyrazów obcych, odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski.



Jan Krok-Paszkowski (23 X, w wieku 82 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego,
ps. „Gozdawa”, dziennikarz, publicysta, pisarz, wspó³pracownik paryskiej „Kultury”, En-
cyklopedii Britannica, cz³onek Zwi¹zku Pisarzy Polskich, odznaczony m.in. Krzy¿em Walecz-
nych, Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Janina Kumaniecka (2 XI, w wieku 67 lat) – dziennikarka, t³umaczka, krytyk filmowy,
autorka Sagi rodu S³onimskich, pracownik „Wiedzy Powszechnej” oraz rosyjskiego miesiêcz-
nika „Nowaja Polsza”.

Maria Kwaœniewska-Maleszewska (17 X, w wieku 94 lat) – br¹zowa medalistka olim-
pijska z Berlina z 1936 r. w rzucie oszczepem, finalistka Kobiecych Igrzysk Œwiatowych
w 1934 r., dziesiêciokrotna mistrzyni Polski w rzucie oszczepem, piêcioboju i skoku
w dal, zawodniczka Akademickiego Zwi¹zku Sportowego w Warszawie, dzia³aczka Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, odznaczona m.in. Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu
Odrodzenia Polski.

Prof. Barbara Lasocka-Pszoniak (14 X) – historyk i badacz dziejów polskiego teatru,
sekretarz „Pamiêtnika Teatralnego” w latach 1955-1962, prorektor Akademii Teatralnej
w latach 1987-1990, twórca Pracowni Historii Szkolnictwa Teatralnego.

Jerzy Markuszewski (16 X, w wieku 76 lat) – re¿yser, aktor, twórca i g³ówny anima-
tor Studenckiego Teatru Satyryków, w latach 60. dyrektor Teatru Polskiego Radia, re¿yser
Teatru Rozmaitoœci, odznaczony m.in. medalem „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis” oraz
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ks. Stefan Moysa-Rosochacki TJ (20 XI, w wieku 85 lat) – kap³an, wieloletni profesor
Papieskiego Wydzia³u Teologicznego Bobolanum, autor i t³umacz wielu ksi¹¿ek.

Krystyna Irena Nicka (15 XI, w wieku 90 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego,
wieloletni pracownik Zwi¹zku Izb Rzemieœlniczych, Przedsiêbiorstwa Projektowania Do-
staw Inwestycyjnych oraz Biura Projektów UNITRA-UNIORO, odznaczona m.in. „Z³ot¹
Syrenk¹” za d³ugoletni¹ pracê spo³eczn¹ dla Warszawy.

Jerzy Ofierski (24 XI, w wieku 81 lat) – pisarz, satyryk, aktor, zwi¹zany z Teatrem Syre-
na, Komedia, Buffo, Estrada, Na Skarpie.

El¿bieta Ostrowska (15 XI) – instruktorka tajnego harcerstwa, referentka Wojsko-
wej S³u¿by Kobiet Obwodu Mokotów, dowódca Okrêgowej Sk³adnicy Meldunkowej „S”,
kierowniczka ³¹cznoœci kana³owej Warszawa-Po³udnie, odznaczona m.in. Orderem Virtuti
Militari V klasy, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecznych,
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami.

Ks. Zdzis³aw Peszkowski (8 X, w wieku 89 lat) – harcmistrz, doktor filozofii, kapelan
Ojca Œwiêtego oraz Stowarzyszenia Rodzin Katyñskich i Pomordowanych na Wschodzie,
honorowy obywatel m.st. Warszawy.

Adela Rómmel (1 X, w wieku 92 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszawskie-
go, ps. „Lidka”, odznaczona m.in. Krzy¿em AK, Krzy¿em Partyzanckim, Warszawskim
Krzy¿em Powstañczym, Medalem za Warszawê, Odznak¹ Weterana Walk o Niepodleg³oœæ.

Prof. Kazimierz Ryszka (18 XI) – artysta rzeŸbiarz Wy¿szej Szko³y Ekologii i Zarz¹dza-
nia, wyk³adowca ASP.

Janusz Rzeszewski (2 X, w wieku 77 lat) – ¿o³nierz AK, harcerz Szarych Szeregów, re¿y-
ser filmowy i telewizyjny, odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzy¿em AK, Medalem za Warszawê, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP z Rozet¹
z Mieczami.

Prof. Alina Skirgie³³o (10 X) – emerytowany pracownik UW, dziekan Wydzia³u Biologii
UW w latach 1968-1975, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki, kierownik Zak³adu Syste-
matyki i Geografii Roœlin, za³o¿ycielka i redaktor czasopisma „Acta Mycologica”.
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Andrzej Werner (29 X, w wieku 74 lat) – harcerz Poczty Polowej Szarych Szeregów
w Powstaniu Warszawskim, doktor nauk politycznych, wieloletni pracownik Ministerstwa
Handlu Zagranicznego, attaché handlowy Ambasady Polskiej w USA, dziennikarz, cz³onek
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, odznaczony m.in. Warszawskim Krzy¿em Pow-
stañczym.

Tadeusz Wêglarski (10 X) – architekt, twórca wielu obiektów budownictwa mieszkalne-
go oraz u¿ytecznoœci publicznej, od roku 1954 cz³onek SARP, za dzia³alnoœæ zawodow¹ od-
znaczony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Prof. Tadeusz Zagrodzki (7 X, w wieku 96 lat) – architekt, historyk architektury i urba-
nistyki, zas³u¿ony dla odbudowy Warszawy po II wojnie œwiatowej, pracownik Zak³adu
Architektury Polskiej PW w latach 1948-1952 oraz Katedry Historii Architektury i Sztu-
ki PW w latach 1952-1972.

Opracowa³a: Katarzyna Wagner
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BIBLIOGRAFIA VARSAVIANÓW

Hanna Macierewicz

VARSAVIANA

SZTUKA I ARCHITEKTURA

Agnieszka Chmielewska, W s³u¿bie pañstwa, spo³eczeñstwa i narodu. „Pañstwo-
wotwórczy” artyœci polscy w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Instytutu Filozo-
fii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, 267 s.; fotografie. ISBN
83-7388-112-3

Omówienie twórczoœci artystów tzw. tradycjonalistów, zwolenników sztuki na-
rodowej, skupionych przede wszystkim wokó³ warszawskiej Szko³y Sztuk Piêknych
i zwi¹zku zawodowego Blok Zawodowych Artystów Plastyków (m.in. dorobku W. Sko-
czylasa, T. Cieœlewskiego, T. Pruszkowskiego, B. Cybisa, A. Karnego, M. Byliny).

Ewa Manikowska, Sztuka – ceremonia³ – informacja. Studium wokó³ królewskich
kolekcji Stanis³awa Augusta, Wydawnictwo Arx Regia, Warsza-
wa 2007, 309 s.; ilustracje. ISBN 978-83-7022-167-6

Monografia poœwiêcona XVIII-wiecznej kolekcji dworskiej
króla Stanis³awa Augusta. Autorka analizuje wp³yw obyczaju
i ceremonia³u dworskiego, kontaktów politycznych i dyploma-
tycznych, rynku sztuki i przedmiotów luksusowych, dróg prze-
p³ywu informacji z dziedziny kultury europejskiej z zachodniej
Europy do Warszawy oœwieceniowej – na charakter kolekcji
i jej wartoœæ artystyczn¹.

Agata Pietrzak, Stanis³aw Ostoja-Chrostowski 1900-1947,
Biblioteka Narodowa, Warszawa 2007, 308 s.; ilustracje (Seria:
Katalogi Zak³adu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Naro-
dowej). ISBN 978-83-7009-549-9

Katalog prac wybitnego polskiego grafika, autora drzewory-
tów, ekslibrisów, projektów papierów wartoœciowych i znacz-
ków pocztowych, ilustracji do ksi¹¿ek. Ostoja-Chrostowski



zwi¹zany by³ z Akademi¹ Sztuk Piêknych w Warszawie – by³ absolwentem war-
szawskiej Szko³y Sztuk Piêknych, od 1937 r. kierownikiem Katedry Grafiki Arty-
stycznej, a po wojnie zosta³ rektorem reaktywowanej ASP. Wiele jego prac podej-
muje tematykê warszawsk¹.

PRZEWODNIKI I INFORMATORY

Aleksander Buczyñski, Sylwester Pêkul, Warszawa. Czêœæ
wschodnia i okolice. Przewodnik rowerowy, Wydawnictwo
Pascal, Bielsko-Bia³a 2007, 240 s. + mapy (Seria: Przewodnik
FAN). ISBN 978-83-7304-860-7

W przewodniku zamieszczono opis 24 wycieczek po najcie-
kawszych miejscach Warszawy na wschód od linii wyznaczonej
przez Wis³ê. Proponowane trasy prowadz¹ m.in. do Miñska
Mazowieckiego, Wo³omina, Legionowa, Nowego Dworu Mazo-
wieckiego, Ciechanowa, do Puszczy S³upeckiej, nad Zalew Ze-
grzyñski, z biegiem Œwidra, do Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego, szlakiem Bitwy Warszawskiej. Opracowanie zawiera szczegó³owe mapy
oraz opisy zabytków i atrakcyjnych miejsc turystycznych znajduj¹cych siê na tra-
sach wycieczek rowerowych. Uzupe³nione zosta³o praktycznymi informacjami dla
rowerzystów.

Jerzy S. Majewski, Tomasz Urzykowski, Dariusz Bartosze-
wicz, Spacerownik warszawski 2 (red. A. ¯elazowska), Agora
S.A., Warszawa 2007, 224 s.; fotografie; plany (Seria: Biblioteka
„Gazety Wyborczej”). ISBN 978-83-7552-095-8

Drugi tom Spacerownika zawiera opisy 10 tras wycieczko-
wych proponowanych w zeszytach dodawanych do sto³ecznej
edycji „Gazety Wyborczej” w 2007 r. Tym razem zwiedzamy
pó³nocne Œródmieœcie, Grzybów i Muranów, Marymont i Biela-
ny, Ko³o i M³ynów, Dolny Mokotów, Wilanów, Pragê, Now¹
Pragê i Targówek, Anin i Wawer, Podkowê Leœn¹.

Magdalena Stopa, Rzemieœlnicy warszawscy. Warsow Crafts-
men. Guide 2007, Urz¹d m.st. Warszawy, Biuro Promocji Mia-
sta; Agencja Ba³dys, Warszawa 2007, 90 s.; fotografie; mapa;
plany [wyd. ang.]. ISBN – –

Przewodnik po 20 zabytkowych pracowniach rzemieœlniczych
Warszawy (najstarsza, funkcjonuj¹ca do dzisiaj, to firma br¹-
zownicza nale¿¹ca do rodziny £opieñskich, za³o¿ona w 1862 r.).
Skrócona wersja wczeœniej wydanego albumu uzupe³niona ma-
p¹ Warszawy, planami u³atwiaj¹cymi lokalizacjê warsztatów, fo-
tografiami przypominaj¹cymi historiê firm i portretami obec-
nych w³aœcicieli.
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Tadeusz W³adys³aw Œwi¹tek, Warsaw Royal Route, Urz¹d
m.st. Warszawy, Biuro Promocji Miasta; Agencja Ba³dys, War-
szawa 2007, 120 s.; fotografie; plany [wyd. ang.]. ISBN – –

Przewodnik po Warszawie opisuj¹cy Trakt Królewski od
Starego Miasta, poprzez plac Zamkowy, Krakowskie Przed-
mieœcie, Nowy Œwiat, plac Trzech Krzy¿y, Aleje Ujazdowskie,
plac Na Rozdro¿u, Belwedersk¹, a¿ po alejê Wilanowsk¹ i pa³ac
w Wilanowie. W przewodniku podano informacje na temat naj-
ciekawszych zabytków architektury, pami¹tek historycznych,
pomników. Dope³nieniem opisów s¹ archiwalne fotografie
pokazuj¹ce omawiane obiekty na dawnych obrazach, pocz-
tówkach, ich stan po II wojnie œwiatowej i stan obecny. Za-
mieszczono tak¿e wykaz adresów – restauracji, hoteli, muzeów, galerii, teatrów, pra-
cowni artystycznych, maj¹cych siedziby przy Trakcie Królewskim.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW

Ekslibrisy twórców warszawskich ze zbiorów Biblioteki Pub-
licznej m.st. Warszawy (oprac. katalogu I. Wojsz; teksty I. Wojsz,
R. Nowoszewski), Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblio-
teka G³ówna Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2007, 44 s.;
ilustracje. ISBN – –

Katalog wystawy towarzysz¹cej 17 Sesji Varsavianistycznej
zorganizowanej w stulecie Biblioteki na Koszykowej, prezen-
towanej od 30 paŸdziernika do 31 grudnia 2007 r. w gma-
chu im. St. St. Kierbedziów. Zbiory ekslibrisów gromadzone
w Dziale Bibliologii Biblioteki Publicznej licz¹ blisko 20 tys. znaków graficznych
autorstwa warszawskich grafików – z czego blisko 15 tys. pochodzi ze zbioru kolek-
cjonera J. M. Szymañskiego. Wiêkszoœæ ekslibrisów zawiera motywy ikonograficz-
ne o tematyce warszawskiej.

Marek Kwiatkowski, Warszawa – z ruin do ¿ycia. Warszawa – from Ruins to Li-
fe. Warszawa – aus den Trümmern zum Leben wiedererweckt (wybór i komentarze
M. Kwiatkowski; przek³. na ang. J. Ossowski; przek³. na niem. E. Janssen-Stenko;
przek³. na jap. M. Kanert), „NeoMedia”, Warszawa 2007, 128 s.; fotografie [wyd.
pol.-ang.-niem.-jap.]. ISBN 978-83-921470-1-5

Kontynuacja wydanego w 2004 r. albumu Warszawiacy – to Warszawa! Fotografie
1914-1939. Album zawiera 195 zdjêæ z archiwum autora dokumentuj¹cych zni-
szczenia miasta po II wojnie œwiatowej i prace zmierzaj¹ce do jego odbudowy. Foto-
grafie te s¹ jednoczeœnie cenn¹ kronik¹ ¿ycia codziennego warszawiaków w latach
1945-1950.
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Joanna Paprocka-Gajek, Kolekcja sreber. Galeria Rzemios³a Artystycznego
(fot. W. Holnicki, Z. Reszka), Przedsiêbiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.;
Muzeum Pa³ac w Wilanowie, Warszawa 2007, 149 s.; fotografie (Cykl: 200 lat Mu-
zeum Wilanowskiego). ISBN 978-83-60959-12-1; ISBN 978-83-60192-22-1

Katalog zbiorów przysz³ej Galerii Rzemios³a Artystycznego w Zamku Wila-
nowskim i przyleg³ym do niego budynku, tzw. Marconiówce. Zaprezentowano
wspania³e, unikatowe kolekcje sreber sto³owych i toaletowych z³otników francu-
skich z XVIII-XIX w. i warszawskich pracowni rzemieœlniczych, m.in. J. Skalskie-
go, J. Frageta, K. Bierkowskiego i in. Opis kolekcji zawiera fotografie eksponatów
wraz z metryk¹.

Warszawa – Wiedeñ. Szlakiem przypadkowych podo-
bieñstw 2002-2006 (fotografie i wstêp J. Sujecki;
przek³. na niem. Ch. Tabor), Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy, Warszawa 2007, 56 s.; fotografie [wyd.
pol.-niem.-ang.]. ISBN – –

Katalog wystawy pokazuj¹cej podobieñstwa miejsc,
budynków i ich wystroju na przyk³adzie architektury
Wiednia i Warszawy od XVIII do koñca XX w. Podobieñstwa zaskakuj¹ce, przy-
padkowe lub celowe (np. projekty Witolda Lanciego œwiadomie poszukuj¹cego in-
spiracji w architekturze wiedeñskiej drugiej po³owy XIX w.).

Warszawa – miasto w Europie. Warszawa – a City in Euro-
pe (tekst S. Grodzieñska; fot. zbior.), Wydawnictwo „Unitex”,
Warszawa 2007, 156 s.; fotografie [wyd. pol.-ang.].
ISBN 978-83-7296-243-0

Album z cyklu Polskie Miasta w Europie. Pokazuje Warsza-
wê dawn¹, pe³n¹ zabytków, miejsc historycznych i wspó³czesn¹
– miasto europejskie, siedzibê w³adz pañstwowych, organizacji
miêdzynarodowych, miejsce wa¿nych wydarzeñ kulturalnych
i ciekawej, nowoczesnej architektury.

Jerzy Woropiñski, Moja Praga magiczna, Urz¹d m.st.
Warszawy, Biuro Promocji Miasta, Warszawa 2007, 153 s.;
fotografie. ISBN – –

Autor fotografii zamieszczonych w albumie urodzi³
siê na Pradze i mieszka³ tu przez dwadzieœcia lat. Zapre-
zentowany materia³ jest znakomit¹, tak¿e pod wzglêdem
artystycznym, dokumentacj¹ czêsto ju¿ dzisiaj nieistnie-
j¹cych zak¹tków Pragi lat 60. i 70. (zw³aszcza Szmulowi-
zny), wiernie oddaj¹c¹ atmosferê tej dzielnicy Warszawy.

Zenon ¯yburtowicz, Zamki i pa³ace polskie (tekst I. Derda; fot. Z. ¯ybur-
towicz), Bertelsmann Media Sp. z o.o., Warszawa 2007, 319 s.; fotografie. ISBN
978-83-7391-918-1
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Album pokazuj¹cy najwspanialsze polskie zespo³y pa³acowe, m.in. Zamek Kró-
lewski w Warszawie (s. 286-317). Materia³ ikonograficzny poprzedzony zosta³ kró-
tk¹ histori¹ budowli, omówieniem oraz przedstawieniem wnêtrz i najcenniejszych
obiektów muzealnych.

HISTORIA WARSZAWY

O potrzebie za³o¿enia publicznej biblioteki w Warszawie. W przededniu stulecia
Biblioteki na Koszykowej (praca zbior.; red. R. Nowoszewski), Biblioteka Narodo-
wa, Warszawa 2007, 118 s.; ilustracje (Seria: Sesje Varsavianistyczne, z. 16). ISBN
978-83-87407; ISSN 1426-3386

Materia³y z sesji naukowej zorganizowanej 26 wrzeœnia 2006 r. i towarzysz¹cej
obchodom stulecia Biblioteki Publicznej na Koszykowej. Referaty wyg³oszone pod-
czas sesji przypomnia³y Warszawê z prze³omu XIX i XX w. oraz najwa¿niejsze wy-
darzenia zwi¹zane z utworzeniem i dzia³alnoœci¹ biblioteki.

75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (praca zbior.;
red. nauk. M. Popko), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007,
179 s. ISBN 978-83-235-0245-6

Ksiêga jubileuszowa zawiera artyku³y na temat historii powstania, organiza-
cji, dzia³alnoœci i osi¹gniêæ naukowych Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Placówka ta formalnie powsta³a w 1932 r., jej za³o¿ycielem i organi-
zatorem by³ S. Schayer. Po wojnie wznowi³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1945 r. Obecnie
nale¿y do jednego z najwiêkszych tego typu oœrodków badawczych i edukacyjnych
na œwiecie, prowadz¹cego studia nad jêzykami, histori¹, religi¹ i kultur¹ spo³e-
czeñstw Afryki, Azji i Europy Wschodniej.

Jaros³aw Zieliñski, Latarnie warszawskie: historia i technika,
Wydawnictwo „Jeden Œwiat”, Warszawa 2007, 308 s.; fotografie.
ISBN 978-83-89632-37-1

Tematem monografii s¹ dzieje oœwietlenia ulicznego w War-
szawie od epoki saskiej, w czasach rozbiorów, I i II wojny œwia-
towej do 1956 r. Wyniki badañ autor przedstawi³ w porównaniu
z innymi miastami Polski i Europy (przede wszystkim Nie-
miec). Ka¿dy z wydzielonych okresów poprzedzony zosta³ ry-
sem historycznym przedstawiaj¹cym rozwój stolicy i jej infra-
struktury. G³ówn¹ czêœæ opracowania zajmuje dokumentacja warszawskich latar-
ni, bogato ilustrowana przyk³adami ze starych sztychów, katalogów, kalendarzy,
pocztówek, zdjêæ. Zamieszczono tak¿e techniczne opisy dzia³ania ró¿nych typów
oœwietlenia, schematy s³upów latarnianych i ozdobnych kandelabrów. Uzupe³nie-
niem jest wykaz pt. Zabytkowe latarnie warszawskie w œwietle inwentaryzacji z 1983 r.
i obecnie.
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DO ROKU 1939

Lech Królikowski, Krzysztof Oktabiñski, Warszawa 1914-1920. Warszawa i oko-
lice w latach walk o niepodleg³oœæ i granice Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Aka-
demickie i Profesjonalne Spó³ka z o.o., Warszawa 2007, 259 s.; fotografie. ISBN
978-83-60807-42-2

Publikacja przygotowana na jubileusz 90-lecia odzyskania niepodleg³oœci. Auto-
rzy analizuj¹ rozwój Warszawy od miasta gubernialnego w Priwislinskim Kraju do
stolicy du¿ego europejskiego pañstwa po 1918 r. W opracowaniu wykorzystano lite-
raturê przedmiotu, Ÿród³a statystyczne i kartograficzne, prasê warszawsk¹, wspo-
mnienia i relacje oraz Ÿród³a ikonograficzne – zdjêcia, a przede wszystkim pocztów-
ki o tematyce warszawskiej z omawianego okresu (198 ilustracji). Dope³nieniem
opracowania jest Kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ w Warszawie i okolicy na tle
wydarzeñ w Europie i na ziemiach polskich, w latach 1913-1921, bibliografia tematu
i indeks osobowy.

Miros³aw Nagielski, Bitwa pod Warszaw¹ 1656 (Seria: Wielkie Bitwy – Wielcy
Dowódcy), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2007, 252 s. + ilustracje. ISBN
978-83-11-10796-0

Bitwa pod Warszaw¹ rozegra³a siê w dniach 28-30 lipca 1656 r. By³a to najwiêk-
sza batalia w dziejach wojen polsko-szwedzkich w czasie tzw. potopu szwedzkiego.
Mimo i¿ bitwê wygrali Szwedzi, wsparci przez wojska brandenburskie, armia pol-
sko-litewska nie zosta³a rozbita i zdo³a³a wycofaæ siê na drugi brzeg Wis³y. Autor –
historyk wojskowoœci – analizuje nie tylko sam przebieg bitwy, rolê i wykorzystanie
oddzia³ów husarii, ale tak¿e militarne i dyplomatyczne przygotowanie Polski do
II wojny pó³nocnej i konsekwencje polityczne pora¿ki wojsk Rzeczypospolitej pod
Warszaw¹.

LATA 1939-1945

Bogus³aw Kopka, Konzentrationslager Warschau. Historia
i nastêpstwa (przedmowa J. ¯aryn), Instytut Pamiêci Narodo-
wej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, Warszawa 2007, 711 s.; fotografie; plany (Seria: Monogra-
fie, t. 32). ISBN 978-83-60464-46-5

Praca sk³ada siê z dwóch czêœci: merytorycznej, autorstwa
redaktora naukowego ca³ej monografii, i Ÿród³owej, w której za-
mieszczono najwa¿niejsze dokumenty i fotografie zgromadzo-
ne w trakcie niezakoñczonego formalnie œledztwa, prowadzo-
nego przez Komisjê Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddzia³u
IPN w £odzi. Autor podejmuje próbê odtworzenia losów KL Warschau i odpowie-
dzi na pytania, wokó³ których naros³y w¹tpliwoœci i dyskusje wœród historyków
i kombatantów – takie jak: data za³o¿enia obozu, jego wielkoœæ, lokalizacja i cha-
rakter (istnienie komór gazowych), liczba wiêŸniów i ofiar narodowoœci zarówno
polskiej, jak i ¿ydowskiej. Jeden z rozdzia³ów publikacji skupia siê na rozbie¿-
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noœciach z ustaleniami w tych kwestiach M. Trzciñskiej, zaprezentowanymi w pub-
likacji KL Warschau w œwietle dokumentów. Raport dla prezesa Instytutu Pamiêci Naro-
dowej na potrzeby szkó³ i budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau.

Prowincja noc. ¯ycie i zag³ada ¯ydów w dystrykcie warszaw-
skim (praca zbior.; red. nauk. B. Engelking, J. Leociak, D. Li-
bionka), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa 2007, 647 s. + 32 s. fotografii. ISBN
978-83-7388-142-6

Pierwsze opracowanie poœwiêcone eksterminacji ¯ydów
i relacjom polsko-¿ydowskim na terenach jednego z czterech
dystryktów wchodz¹cych w sk³ad Generalnego Gubernatorstwa
– dystryktu warszawskiego. Wœród materia³ów dotycz¹cych
prowincji opublikowano teksty traktuj¹ce problem w kontekœcie losów spo³eczno-
œci ¿ydowskiej w Warszawie: m.in. referat A. ¯bikowskiego ¯ydowscy przesiedleñcy
z dystryktu warszawskiego w getcie warszawskim 1939-1942.

PO ROKU 1945

Jubileusz piêædziesiêciu lat dzia³alnoœci Zespo³u Instrumentów Dawnych Opery
Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviensis 1957-2007 (oprac. zbior.),
Warszawska Opera Kameralna; Agencja-Wydawniczo-Reklamowa A. Grzegorczyk,
Warszawa 2007, 143 s.; ilustracje. ISBN 978-83-89961-54-9

Opracowanie przygotowane w zwi¹zku z obchodami jubileuszu powo³ania
w 1957 r. przez S. Sutkowskiego zespo³u instrumentalnego specjalizuj¹cego siê
w muzyce póŸnego renesansu i baroku. Zawiera informacje na temat dzia³alno-
œci i dokonañ artystycznych orkiestry oraz jej repertuaru scenicznego. Tekst uzu-
pe³niono dokumentacj¹ fotograficzn¹.

Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty histo-
rii (praca zbior.; wybór, oprac. i wstêp A. Su³ek), Wydawnictwo
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, War-
szawa 2007, 543 s. ISBN 978-83-7388-1509-1

Ksiêga jubileuszowa upamiêtniaj¹ca reaktywowanie w 1957 r.,
po dziewiêcioletniej przerwie, w atmosferze odwil¿y popaŸdzierni-
kowej, socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Zamieszczone w ksiêdze teksty przypominaj¹
historiê socjologii warszawskiej (œrodowisko naukowe, insty-
tucje, idee, badania, najwa¿niejsze publikacje) od po³owy XIX w.
do dzisiaj. Wœród autorów – wybitni polscy socjologowie, m.in. J. Szacki, S. Ossow-
ski, A. K³oskowska, R. Su³ek, A. Su³ek, K. Szaniawski, J. Karpiñski, I. Krzemiñski,
P. Œpiewak. Dope³nieniem tekstów s¹ wspomnienia o ludziach socjologii uniwersy-
teckiej oraz wykazy prac habilitacyjnych i doktoratów z tej dziedziny przygotowa-
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nych na Wydziale Humanistycznym, na Wydziale Filozoficznym i w Instytucie So-
cjologii od lat 30. do 2006 r.

Krzysztof Jan Wojciechowski, Liceum imienia Miko³aja Reja w Warszawie.
Apogeum stalinizmu 1950-1955, Wydawnictwo MM, Pruszków 2006, 771 s.; foto-
grafie. ISBN 83-89710-32-3

Monografia jednego z bardziej presti¿owych liceów warszawskich. Uzupe³nie-
niem informacji o dzia³alnoœci szko³y s¹ wspomnienia absolwentów oraz artyku³y:
Realia ¿ycia codziennego w Warszawie, Odbudowa Warszawy i kraju, Warszawa w la-
tach powojennych oraz Miniencyklopedia Polski Ludowej i wczesnego PRL-u.

WSPOMNIENIA. BIOGRAFIE. LITERATURA FAKTU

Maria Dembowska. W krêgu bibliografii, bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej. Ksiêga Jubileuszowa w 70-lecie pracy
zawodowej (praca zbior.; red. nauk. J. Sadowska), Biblioteka
Narodowa, Warszawa 2007, 324 s. (Prace Instytutu Bibliogra-
ficznego, nr 45). ISBN 978-83-7009-608-3; ISSN 0860-2921

Omówienie drogi zawodowej i osi¹gniêæ naukowych (spis
publikacji naukowych i prac redakcyjnych) M. Dembowskiej –
pracownika Biblioteki Narodowej, dyrektora Biblioteki Pol-
skiej Akademii Nauk, zas³u¿onego bibliotekarza i bibliografa.
W ksiêdze zamieszczono tak¿e wykaz publikacji i wypowiedzi
o niej wspó³pracowników, doktorantów, przyjació³ oraz fragmenty dziennika Dem-
bowskiej z lat 1952-1954 pt. Zapiski z codziennego ¿ycia.

Szko³a na Wiejskiej (praca zbior.; red. zbior. K. Kujawska i in.),
wyd. 2. popr. i rozszerz., Muzeum Historyczne m.st. Warszawy,
Warszawa 2007, 471 s.; fotografie (Seria: Biblioteka Warszaw-
ska). ISBN 978-83-88477-85-0

Po trzydziestu trzech latach ukazuje siê drugie wydanie opra-
cowania dziejów Prywatnego Gimnazjum i Liceum ¯eñskiego
Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny. W czêœci pier-
wszej ksi¹¿ki zamieszczono biografie prze³o¿onych i krótk¹
historiê szko³y, otwartej w Warszawie w 1903 r.; w drugiej –
wspomnienia nauczycieli i uczennic; w trzeciej – wspomnienia
o nauczycielach. Opracowanie przypomina dzia³alnoœæ wychowawcz¹ i dydaktycz-
n¹ szko³y i dorobek pedagogiczny jej za³o¿ycielek. W nowej edycji znacznie rozsze-
rzono informacje i wspomnienia o szkole z lat 1918-1939 i z okresu okupacji.
W aneksach zamieszczono m.in. listy nauczycieli i wychowawczyñ z lat 1903-1944
oraz listy poleg³ych i zamordowanych nauczycieli i uczennic w okresie II wojny
œwiatowej.
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Jerzy Zaruba, Z pamiêtników bywalca. Patrz¹c na Warszawê,
wyd. 2 (1. w tej edycji), Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2007,
363 s.; ilustracje. ISBN 978-83-244-0053-9

Autor (1891-1971) by³ cenionym rysownikiem, ilustratorem
ksi¹¿ek, karykaturzyst¹, wspó³pracowa³ w okresie miêdzywojen-
nym z warszawskimi pismami satyrycznymi, po wojnie publiko-
wa³ wspomnienia i felietony, m.in. w Przekroju i Szpilkach. Pozo-
stawi³ ogromn¹ liczbê prac graficznych i dwie ksi¹¿ki: Z pamiêt-
nika bywalca („Iskry” 1958 r.) i Patrz¹c na Warszawê („Sztuka”
1959 r.). W obecnej edycji po³¹czono obydwa tytu³y.

INNE

Marek Kosewski, Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Ludmi³a Zach, Ryszard
Zach, Od socjalizmu do normalnoœci. Prywatyzacja Elektrociep³owni Warszaw-
skiej, Vizja Press&IT, Warszawa 2006, 134 s.; tab. ISBN 978-83-60283-38-7

Praca z dziedziny zarz¹dzania. Na przyk³adzie restrukturyzacji Elektrociep³ow-
ni Warszawskiej autorzy (specjaliœci w dziedzinie ekonomii, organizacji i zarz¹dza-
nia, psychologii) analizuj¹ i opisuj¹ przypadek przekszta³cenia przedsiêbiorstwa
funkcjonuj¹cego przez ponad pó³ wieku w planowej gospodarce socjalistycznej
w przedsiêbiorstwo dzia³aj¹ce w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
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KWIECIEÑ

1 Abp Kazmierz Nycz obj¹³ oficjal-
nie rz¹dy nad archidiecezj¹ warszawsk¹.
Na uroczysty ingres do katedry przybyli
czo³owi politycy i t³umy warszawiaków.
„To nowy cz³owiek na nowe czasy” – po-
wiedzia³ o swym nastêpcy prymas Józef
Glemp, który po 26 latach kierowania die-
cezj¹ odda³ wczoraj w³adzê.

2 O 21.37 zabi³y koœcielne dzwony.
Warszawiacy ze zniczami w rêkach uczcili
drug¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a II. Zni-
cze pali³y siê wzd³u¿ al. Jana Paw³a II, pod
œcianami koœcio³ów. Na wype³nionym
pl. Pi³sudskiego mieszkañcy stolicy u³o¿y-
li z nich p³on¹cy krzy¿. W tym samym cza-
sie pod PKiN rozpoczê³o siê oratorium
pasyjne Gorzkie ¿ale. Wyst¹pi³a stuosobo-
wa orkiestra, gwiazdy estrady, œpiewacy
ludowi.

3 Do parku Skaryszewskiego po grun-
townej konserwacji powróci³ Rytm – jed-
na z najcenniejszych rzeŸb plenerowych
w Warszawie. Autorem Rytmu by³ wybit-
ny rzeŸbiarz Henryk Kuna. Kobietê w ta-
necznej pozie z uniesionymi rêkami wyko-
na³ w 1922 r. z hebanowego drewna. Sie-

dem lat póŸniej ods³oniêto w parku mo-
siê¿ny odlew.

5 Wielkanocne sto³y Warszawy podbi-
jaj¹ strusie jaja. Maj¹ taki popyt, ¿e trzeba
je by³o zamawiaæ na miesi¹c przed œwiêta-
mi. Strusie jaja s¹ bardziej dietetyczne od
kurzych, maj¹ te¿ mniej cholesterolu. Wa-
¿¹ce 1,5 kg jajo trzeba gotowaæ a¿ 1,5 go-
dziny. Z twardej skorupki mo¿na zrobiæ
pisankê. Jedno takie jajo wystarczy na ja-
jecznicê przynajmniej dla dziesiêciu osób.
Strusie jajo kosztuje 60 z³, a wydmuszka
20-40 z³.

6 W Wielki Pi¹tek tysi¹ce warszawia-
ków ju¿ po raz 14. przesz³o w drodze krzy-
¿owej ulicami Starego Miasta. Drogê krzy-
¿ow¹ poprowadzi³ prymas Józef Glemp
i biskup ewangelicko-augsburski Janusz
Jagucki. Wierni wyruszyli o godz. 20
sprzed koœcio³a œw. Anny, przeszli Miodo-
w¹, D³ug¹, Barbakanem przez Rynek Sta-
rego Miasta, na plac Zamkowy i ul. Œwiêto-
jañsk¹ do katedry. Szeœciometrowy drew-
niany krzy¿ wa¿¹cy ponad sto kilogramów
nieœli kolejno m.in. studenci, stra¿acy,
policjanci, przedstawiciele œrodowisk arty-
stycznych. W tym roku w tym samym cza-



sie Wielkanoc obchodz¹ tak¿e wyznawcy
prawos³awia. Jest ich w stolicy ok. 6 tys.

7 W wielk¹ sobotê t³umy warszawia-
ków wêdrowa³y od koœcio³a do koœcio-
³a, aby obejrzeæ Groby Pañskie. Dominuje
schemat gipsowej figurki wœród kwiatów,
ale coraz czêœciej mo¿na spotkaæ projekty
mniej oczywiste. Jeden z najoryginalniej-
szych grobów jest w koœciele akademickim
œw. Anny. Chrystus le¿y w szpitalnym ³ó¿-
ku, pod kroplówk¹, a na karcie choroby
widnieje napis „Ecce homo”. Przy ³ó¿ku
stoi Maryja, aposto³owie i lekarz. „Chcemy
przypomnieæ, ¿e cz³owiek chory i cier-
pi¹cy jest blisko Chrystusa, i pokazaæ, jak
bardzo wa¿na jest dla chorych obecnoœæ
kogoœ bliskiego” – powiedzia³ ks. Bogdan
Barto³d, rektor koœcio³a.

8 Rozpocz¹³ siê remont pawilonu daw-
nej komory wodnej przy K³opotowskiego.
Budynek wzniesiony w latach 1824-1825,
wed³ug projektu Antoniego Corazziego, jest
jednym z najcenniejszych zabytków Starej
Pragi. Projekt remontu przygotowa³a pra-
cownia architektoniczna Anny Rostkow-
skiej (Proart), specjalizuj¹ca siê w przy-
wracaniu blasku zabytkowym budynkom.
Z bocznych skrzyde³ usuniête zostan¹
œciany dzia³owe, o 60 cm obni¿y siê strop
nad parterem. Na parterze nadal bêdzie
urz¹d stanu cywilnego z sal¹ œlubów, a piê-
tro zajmie Dzia³ Akt Zabu¿añskich. Znaj-
dzie siê tu archiwum i pracownia konser-
wacji starych dokumentów. Poza prze-
budow¹ wnêtrz wymieniona bêdzie tak¿e
czêœæ dachów, odrestaurowane zostan¹ ele-
wacje i rzeŸby. Remont potrwa do lutego
2008 r. i bêdzie kosztowa³ 4,5 mln z³.

10 Uniwersytet Warszawski, Akade-
mia Sztuk Piêknych i Politechnika War-
szawska zamierzaj¹ w przysz³ym roku aka-
demickim wprowadziæ wyk³ady o Warsza-
wie. Pomys³odawc¹ jest dr Marek Ostrow-

ski, biolog i autor kilkudziesiêciu tysiêcy
zdjêæ lotniczych Warszawy, który od pew-
nego czasu tworzy multimedialne archi-
wum informacji o stolicy. Wyk³ady bêd¹
mia³y charakter otwarty i nie bêdzie z nich
egzaminów, ale niewykluczone, ¿e uczest-
nicy otrzymaj¹ na koniec wpis do indeksu.

11 Wkrótce w uniwersyteckim kampu-
sie SGGW na Ursynowie rusz¹ nowe in-
westycje. Pierwszy powstanie budynek
u zbiegu ulic Ciszewskiego i Nowoursy-
nowskiej. W tzw. Centrum Wodnym bêd¹
m.in. laboratoria do badania wody, obok
znajd¹ siê stawy i miniatura górskiej rzeki.
85 proc. z 42 mln z³ planowanych na Cen-
trum pokryje Unia Europejska. Resztê do-
³o¿y uczelnia. Przy ul. Nowoursynowskiej,
naprzeciwko Fortu S³u¿ew, powstanie
kompleks sportowy, w którym znajdzie siê
pe³nowymiarowe boisko, oœmiotorowa
bie¿nia, korty tenisowe, boiska do siat-
kówki, koszykówki, trybuna na 5 tys. wi-
dzów. SGGW chce jeszcze zbudowaæ cen-
trum konferencyjne z aul¹ na 2 tys. s³ucha-
czy na miejscu zamkniêtej piekarni Blikle-
go. Na te inwestycje SGGW zamierza prze-
znaczyæ pieni¹dze ze sprzeda¿y gruntów
w Warszawie i poza ni¹. W³aœnie finalizu-
je siê transakcja sprzeda¿y budynku daw-
nego Wydzia³u Weterynarii przy ul. Gro-
chowskiej 272.

Przy stacji metra Marymont zosta³ ot-
warty pierwszy gara¿ „Parkuj i jedŸ”. Ma
trzy poziomy i mo¿e pomieœciæ 400 poja-
zdów. Zamiast jechaæ do centrum samo-
chodem, mo¿na zostawiæ go na monitoro-
wanym parkingu i przesi¹œæ siê do metra.
T³umów jednak nie ma, bo do przesiadek
zmotoryzowanych zniechêca to, ¿e poci¹gi
metra kursuj¹ miêdzy stacj¹ Marymont
i pl. Wilsona jedynie raz na 9 minut. ¯eby
dotrzeæ do centrum, trzeba siê przesi¹œæ.
Byæ mo¿e ruch wahad³owy zostanie znie-
siony jesieni¹. W czerwcu ZTM zamierza
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uruchomiæ podobny parking obok cen-
trum handlowego przy ul. Po³czyñskiej,
a w wakacje przy stacji metra Wilanowska.

12 Rozpoczê³a siê rozbiórka City Cen-
ter, pierwszej w Warszawie galerii handlo-
wej. W tym miejscu w³aœciciel gruntu, luk-
semburski deweloper Orco, postawi 192-
-metrowy apartamentowiec zwany Szkla-
nym ¯aglem, zaprojektowany przez Da-
niela Libeskinda. Budowa wie¿owca po-
trwa 28 miesiêcy. Ma byæ gotowy w pier-
wszym pó³roczu 2010 r. Znajdzie siê w nim
251 apartamentów, których metr kosztuje
œrednio 28 tys. z³. Sprzedano ju¿ 125 mie-
szkañ, w tym najdro¿szy 370-metrowy
i trzypiêtrowy penthouse na ostatnich piê-
trach. 95 proc. nabywców to Polacy.

14 Inscenizacja bitwy w Ogrodzie Sa-
skim by³a najwiêksz¹ atrakcj¹ obchodów
213. rocznicy wybuchu insurekcji koœciu-
szkowskiej. Ponad 100 pasjonatów historii
z Polski, Bia³orusi i Litwy odtworzy³o po-
tyczkê, która mia³a tam miejsce rankiem
17 kwietnia 1794 r. Wtedy to na odsiecz ob-
lê¿onemu w pa³acu na Miodowej ambasa-
dorowi rosyjskiemu ruszy³a kolumna woj-
ska carskiego, stacjonuj¹ca w pobli¿u Ro-
gatek Jerozolimskich. W Ogrodzie Saskim
zosta³a zatrzymana przez ¿o³nierzy pol-
skich, wspieranych przez warszawskich
mieszczan.

15 Z okazji 250. rocznicy urodzin
Wojciecha Bogus³awskiego od po³udnia
w Ogrodzie Saskim, Teatrze Wielkim
i Teatrze Narodowym mo¿na by³o zapo-
znaæ siê z dokonaniami ojca teatru polskie-
go. Aktorzy w strojach z koñca XVIII w.
poprowadzili w Ogrodzie Saskim „Lekcjê
teatru”. Prezentowali, jak wed³ug Bogu-
s³awskiego powinno siê pokazywaæ emo-
cje na scenie. Gry aktorskiej uczono tak¿e
w Teatrze Narodowym, gdzie ponadto
mo¿na by³o pos³uchaæ fragmentów sztuk

Bogus³awskiego, opowieœci o jego o ¿yciu
i twórczoœci. Urodziny zakoñczy³a feta
przed Teatrem Narodowym.

Zmar³ Jerzy Janicki – znany pisarz,
dramaturg, scenarzysta, wielki mi³oœnik
Lwowa. Darzy³ Warszawê ogromnym sen-
tymentem, by³ wspó³autorem scenariuszy
najbardziej warszawskich seriali: Domu,
Polskich dróg, wspó³twórc¹ radiowej sagi
Matysiakowie. Mia³ 79 lat.

16 Ponad 154,5 mln z³ d³ugu maj¹
wobec miasta lokatorzy mieszkañ komu-
nalnych. Do miasta nale¿y ich obecnie ok.
100 tys. Wiêkszoœæ to zaleg³e op³aty za cen-
tralne ogrzewanie, ciep³¹ i zimn¹ wodê, ka-
nalizacjê, wywóz œmieci, windy. Najwiêk-
sze d³ugi odnotowano na Mokotowie,
gdzie przekroczy³y ju¿ kwotê 36,1 mln z³.
Potem jest Wola (ponad 26,6 mln z³)
i Œródmieœcie (16,7 mln z³). Najmniejsze s¹
tam, gdzie jest najmniej lokali – w Wilano-
wie (17,7 mln z³) i Weso³ej (91 tys. z³).
Œródmieœcie ma problem z d³u¿nikami
z du¿ych mieszkañ. Niektórzy zajmuj¹ na-
wet 200-metrowe lokale, nie chc¹ jednak
s³yszeæ o zamianie na mniejsze. D³ugi wo-
bec miasta maj¹ te¿ przedsiêbiorcy, którzy
wynajmuj¹ lokale na sklepy, kawiarnie,
restauracje czy biura. S¹ winni prawie
70 mln z³.

18 T³umy warszawiaków zgromadzi³y
siê wieczorem pod Pa³acem Kultury, aby
na olbrzymim telebimie obejrzeæ trans-
misje z Cardiff, gdzie obradowa³a UEFA,
i us³yszeæ, kto bêdzie gospodarzem mi-
strzostw Europy 2012 w pi³ce no¿nej.
Po og³oszeniu, ¿e wybór pad³ na Polskê
i Ukrainê, na pl. Defilad zapanowa³a eufo-
ria, a niebo rozœwietli³ pokaz sztucznych
ogni. Prezydent Warszawy, Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, zapowiedzia³a, ¿e do koñca
kwietnia miasto wyda warunki zabudowy

Kronika 135



dla stadionu narodowego w miejscu Sta-
dionu Dziesiêciolecia.

19 W 64. rocznicê wybuchu powstania
w getcie warszawskim w synagodze No¿y-
ków na Twardej otwarta zosta³a wystawa
nieznanych fotografii, pokazuj¹cych ¿ycie
codzienne w getcie warszawskim. Zdjêcia
kupi³a na miêdzynarodowych aukcjach in-
ternetowych gmina ¿ydowska, ich autora-
mi byli najprawdopodobniej hitlerowscy
¿o³nierze. Wieczorem m³odzi warszawiacy
zapalili na ulicach miasta tysi¹ce zniczy,
które odtworzy³y zarys nieistniej¹cych
ulic przed pomnikiem Bohaterów Getta na
Muranowie.

20 Uniwersytet Warszawski oceniono
jako najlepsz¹ uczelniê w Polsce w rankin-
gu szkó³ wy¿szych, zorganizowanym przez
„Perspektywy” i „Rzeczpospolit¹”. Tu¿ za
nim znalaz³y siê Uniwersytet Jagielloñ-
ski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

21 W kinie Skarpa rozpocz¹³ siê dwu-
dniowy II Festiwal Filmowy Muzyki
Krzysztofa Komedy. W programie m.in.
projekcje filmów, dyskusje, koncerty
z udzia³em gwiazd jazzu (Tomasza Stañki,
Leszka Mo¿d¿era, Leny Ledoff), wystawa
fotografii, kiermasz p³yt i ksi¹¿ek.

Z okazji Dni Ziemi 50 ochotników
sprz¹ta³o praski brzeg Wis³y. Zaczêli od
mostu Gdañskiego i szli w górê rzeki.
Skrzykn¹³ ich Przemek Pasek z fundacji Ja
Wis³a, który uwa¿a, ¿e rzeka powinna byæ
regularnie sprz¹tana przez w³adze miasta.
Marek Piwowarski, pe³nomocnik prezy-
denta Warszawy ds. zagospodarowania
nadbrze¿y Wis³y, oœwiadczy³, ¿e s¹ pie-
ni¹dze na sprz¹tanie interwencyjne. Ra-
tusz jednak nie wie, do kogo nale¿¹ tereny
nad Wis³¹.

T³umy warszawiaków wziê³y udzia³
w Pikniku Rodzinnym w Królikarni, zor-
ganizowanym na zakoñczenie Polskiego
Festiwalu Reklamy. G³ówn¹ atrakcj¹ by³o
zwiedzanie nadmuchiwanego labiryntu
Colourscape, ustawionego na trawniku
przed pa³acem. PrzywieŸli go Brytyjczycy
z fundacji Eye Music Trust, która w nie-
konwencjonalny sposób propaguje muzy-
kê i sztukê. W labiryncie mog³o jednocze-
œnie przebywaæ 60 zwiedzaj¹cych. Przed
wejœciem zdejmowali buty i zak³adali ko-
lorow¹ pelerynkê.

23 Zarz¹d Dróg Miejskich og³osi³ ra-
port o wypadkach w Warszawie z najnow-
szymi danymi. Wynika z niego, ¿e liczba
zabitych we wszystkich wypadkach (109)
by³a w zesz³ym roku najni¿sza od 12 lat.
Przyby³o jednak œmiertelnych ofiar wœród
pieszych (wzrost z 67 do 76 osób). Najczê-
œciej ginêli na skrzy¿owaniach i drogach
szybkiego ruchu. W statystykach od lat ja-
ko najczarniejszy punkt na mapie miasta
powtarza siê przejœcie u wylotu tunelu Tra-
sy W-Z pod Starówk¹. Najniebezpieczniej-
sz¹ ulic¹ w Warszawie jest al. Solidarno-
œci. A¿ cztery jej skrzy¿owania znalaz³y siê
w pierwszej dziesi¹tce tych, na których
najczêœciej dochodzi do wypadków.

24 Centralny Oœrodek Sportu, który
zarz¹dza Stadionem Dziesiêciolecia, po-
stanowi³, ¿e mimo wczeœniejszych obietnic
nie bêdzie mo¿liwoœci przed³u¿enia umów
z handlarzami do czasu rozpoczêcia budo-
wy stadionu narodowego. 30 czerwca to
ostatni dzieñ handlu na stadionie. Jednak
ani miasto, ani ok. 5 tys. handluj¹cych nie
s¹ gotowi na przeprowadzkê. Ratusz wska-
za³ a¿ siedem miejsc pod handel w ca³ej
Warszawie – od Bia³o³êki, przez Bielany,
po Zawady, ale wiêkszoœæ jest nie do przy-
jêcia ze wzglêdu na brak infrasturktury
i dróg dojazdowych. Dopóki przedstawi-
ciele kupców nie wska¿¹ konkretnego tere-
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nu, nie wiadomo, z jakimi wydatkami mu-
si siê liczyæ miasto. Interesy kupców repre-
zentuj¹ teraz trzy stowarzyszenia, które
nie uzgodni³y wspólnego stanowiska.

W Filharmonii Narodowej wyst¹pi³
gigant jazzowego saksofonu Wayne Shor-
ter. Doskona³e kompozycje i swobodne
improwizacje, nawi¹zuj¹ce m.in. do muzy-
ki Charlesa Ivesa i Aarona Coplanda, za-
chwyci³y publicznoœæ. W kuluarach mówi-
³o siê, ¿e to jeden z najlepszych koncertów
od czasu, kiedy nad Wis³¹ gra siê jazz.

25 Polskie Koleje Pañstwowe zamie-
rzaj¹ odm³odziæ warszawskie dworce na
Euro 2012. Kolejarze maj¹ nadziejê, ¿e
w ci¹gu piêciu lat uda im siê wybudowaæ
dwa ca³kiem nowe budynki dworcowe,
które maj¹ zast¹piæ brudne i rozsypuj¹ce
siê hale dworców Zachodniego i Wschod-
niego. W obu przypadkach dworce maj¹
staæ siê wielofunkcyjne, tzn. ¿e pod jed-
nym dachem mog¹ siê tam znaleŸæ ho-
tel, biurowiec i czêœæ handlowa. Do mi-
strzostw powinien siê poprawiæ tak¿e wy-
gl¹d Dworca Centralnego. Planowany jest
remont dolnych kondygnacji i rewitaliza-
cja hali dworcowej. Jeszcze w tym roku
rozpocznie siê remont dworców Ochota
i Powiœle. Zmiany nie bêd¹ rewolucyjne:
zabrudzone kamienie zostan¹ wyszlifowa-
ne, pojawi¹ siê nowe szyby, nowe posadzki,
znikn¹ stragany.

26 W pa³acu w Wilanowie uroczyœcie
otwarto odrestaurowane sale: pokoje Chiñ-
ski i Myœliwski na piêtrze i nieudostêpnia-
ne dot¹d publicznoœci – sypialniê i gabine-
ty królowej na parterze. Trwaj¹cy ponad
dwa lata remont przywróci³ œwietnoœæ tym
wyj¹tkowym pomieszczeniom z wystro-
jem z ostatniej æwierci XIX w. Przedsiê-
wziêcie mia³o kosztowaæ 6 mln, ale suma
wzros³a do blisko 11 mln. Ponad 4 mln da-

³a Unia Europejska. Dyrekcja pa³acu pla-
nuje ju¿ kolejne remonty.

Warszawiacy wyruszyli na d³ugi week-
end. Najpopularniejsze miejsca, które od-
wiedz¹, to wyspy greckie, Egipt i Turcja.
W Neckermanie najczêœciej wykupywali
wycieczki na Majorkê i Wyspy Kanaryj-
skie. Popularna jest nadal Tunezja.

27 „Warszawa miastem nowoczesnej
edukacji” – to tytu³ cyklu seminariów zai-
nicjowanego przez ratusz. Otworzy³y go
dwie debaty w Pa³acu Kultury. Bior¹-
cy w nich udzia³ samorz¹dowcy, dyrekto-
rzy szkó³, nauczyciele, rodzice i uczniowie
dyskutowali, w jakim kierunku ma siê roz-
wijaæ warszawska edukacja, jak zmieniæ
szkolnictwo zawodowe i po co nam p³atne
szko³y. Rok 2007 jest ostatnim, w którym
obowi¹zuje uchwa³a poprzednich w³adz
o polityce oœwiatowej. Obecny samorz¹d
musi na nowo okreœliæ zadania.

28 Na kortach Warszawianki przy
Merliniego rozpocz¹³ siê dwudniowy szó-
sty Turniej J&S Cup. To najwiêksza sporto-
wa impreza w naszym kraju, przynajmniej
pod wzglêdem wielkoœci gwiazd. Zagraj¹
m.in. Belgijki Justine Henin i Kim Clij-
sters, Rosjanki Jelena Dementiewa i Swiet-
³ana Kuzniecowa i s³ynna Amenrykanka
Wenus Williams. W turnieju g³ównym
wyst¹pi¹ trzy polskie zawodniczki: siostry
Agnieszka i Urszula Radwañskie i Kata-
rzyna Piter.

29 Warszawa ma po raz pierwszy ponad-
kilometrowy deptak. Od ronda de Gaulle’a
do Królewskiej. Niestety, tylko do 6 maja.
Najwiêksze zainteresowanie budzi 400 me-
trów nowego Krakowskiego Przedmieœcia.
Niemal zakoñczy³ siê tam remont. Zwê¿e-
nie jezdni do dwóch pasów i wybrukowa-
nie jej bloczkami z granitu oraz poszerze-
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nie chodników, te¿ z kamienia, upodobni-
³o ulicê do d³ugiego rynku. Wa¿na jest te¿
kolorystyka – p³yty chodnikowe i bruko-
we maj¹ odcieñ lekko ¿ó³ty, na elewacjach
wiêkszoœci budynków dominuje piaskowo-

be¿owy. Atrakcj¹ ulicy bêd¹ reprodukcje
obrazów Canaletta, umieszczone na coko-
likach w chodniku.

MAJ

1 W Warszawie odby³y siê trzy pocho-
dy pierwszomajowe. Najwiêkszy pochód
zorganizowa³o Ogólnopolskie Porozumie-
nie Zwi¹zków Zawodowych z SLD, SdPl,
Uni¹ Pracy i Uni¹ Lewicy. Na skwerze
pod pomnikiem Kopernika zebra³o siê ok.
800 osób. Szef OPZZ, Jan Guz, zapowie-
dzia³ walkê o prawa pracownicze, godne
renty i emerytury. Na rondzie de Gaulle’a
na pochód zorganizowany przez Now¹
Lewicê stawi³o siê ok. 150 komunistów,
socjalistów i bezrobotnych. Protestowa-
li przeciwko bezrobociu, ma³ym p³acom
i „krwio¿erczym kapitalistom”. Kilka-
dziesi¹t osób wyruszy³o z pl. Defilad w po-
chodzie zorganizowanym przez radykal-
ny, lewicowy Zwi¹zek Syndykalistów Pol-
skich, krzycz¹c „Rz¹d na bruk, bruk na
rz¹d”, „Powiedz nie bur¿uazji z SLD”.

3 Kilka tysiêcy warszawiaków ogl¹da³o
na pl. Zamkowym paradê wojsk napoleoñ-
skich, zorganizowan¹ w ramach obchodów
uchwalenia Konstytucji 3 maja. W para-
dzie oprócz 120 rekonstruktorów z Pol-
ski, wziêli udzia³ szwole¿erowie z Wiel-
kiej Brytanii, piechurzy z £otwy i W³och.
W £azienkach odgrywano w tym czasie
uchwalenie konstytucji z udzia³em Stani-
s³awa Augusta, Hugona Ko³³¹taja i Stani-
s³awa Staszica. Przy amfiteatrze sam Cana-
letto udziela³ lekcji malarstwa, a po parko-
wych alejkach przechadzali siê dworzanie
i damy.

W Filharmonii Narodowej wyst¹pi³a
najlepsza orkiestra symfoniczna œwiata,
Nowojorscy Filharmonicy, o której „New
York Times” napisa³, ¿e: „Brzmi¹ jak mi-

lion dolarów”. Koncertem w Warszawie,
pod batut¹ jednego z najwiêkszych dyry-
gentów XX w., Lorina Maazela, rozpoczêli
swoje europejskie tournée po Europie
Œrodkowej. Bilety na koncert wykupiono
ju¿ w grudniu.

4 BBI Development, dawny Piast,
zosta³ pe³noprawnym w³aœcicielem War-
szawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”
przy Z¹bkowskiej. Zad³u¿ona spó³ka skar-
bu pañstwa zarobi³a ponad 60,5 mln z³, co
pozwoli jej sp³aciæ zobowi¹zania. Zatrzy-
ma te¿ trzy cenne budynki przy Z¹bkow-
skiej. Inwestor deklaruje, ¿e zale¿y mu,
aby w Koneserze powsta³o centrum kul-
turalne. Liczy, ¿e bêdzie ono magnesem
przyci¹gaj¹cym nabywców apartamentów
w loftach, którymi ma byæ zabudowana
czêœæ terenu. Od stycznia spó³ka prowadzi
w tej sprawie rozmowy z ratuszem. Na cele
kulturalne zaoferowa³a zabytkowe budyn-
ki z czerwonej ceg³y, w sumie 8 tys. m kw.
Byæ mo¿e najwiêkszym beneficjentem
bêdzie Grzegorz Jarzyna, którego TR
Warszawa zaj¹³by najbardziej atrakcyjn¹
halê. Inni, m.in. klub Jazzgot, fundacja
BêcZmiana, fundacja Moma Film, mieliby
tu swoje biura lub siedziby. Centrum kul-
turalne w Koneserze mog³oby byæ jednym
z g³ównych atutów Warszawy, która kan-
dyduje do tytu³u Europejskiego Miasta
Kultury 2016 r.

5 Wreszcie ruszy budowa Centrum
Chopinowskiego na Tamce. Oœmiokon-
dygnacyjny budynek stanie naprzeciw-
ko pa³acu Ostrogskich na miejscu XIX-
-wiecznej kamienicy. Dolna czêœæ fasady
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Centrum bêdzie jej replik¹. Wyroœnie
z niej nowoczesna elewacja ze szk³a, grani-
tu, alabastru i marmuru. W budynku znaj-
d¹ siê m.in.: biblioteka, wielofunkcyjna
sala konferencyjno-koncertowa, restaura-
cja, kawiarnia oraz biura. Dwie podziem-
ne kondygnacje zamiast miejsc parkin-
gowych pomieszcz¹ zaplecze techniczne
i magazyny biblioteczne. Akt erekcyjny
Centrum wmurowano ju¿ w 2005 r. Budo-
wa opóŸnia siê z powodu protestów mie-
szkañców. Zw³oka spowodowa³a, ¿e budy-
nek podro¿a³, dlatego Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina, finansuj¹cy w 85 proc.
budowê, musia³ zdecydowaæ siê na projekt
skromniejszy, ni¿ planowano. Centrum ma
zacz¹æ dzia³aæ w po³owie 2009 r.

7 Rozpoczê³y siê XIV Polskie Spotka-
nia Europejskie, w ramach których przez
ca³y tydzieñ odbywaæ siê bêd¹ europejskie
seminaria skierowane do wszystkich zain-
teresowanych integracj¹ europejsk¹. Ich
g³ównym organizatorem jest Polska Fun-
dacja im. Roberta Schumana, ale w przygo-
towaniach wziê³o udzia³ ponad 20 war-
szawskich uczelni, oœrodki naukowe i kul-
turalne, ambasady oraz ratusz. Zaplano-
wano dyskusje poœwiêcone m.in. rozmie-
szczeniu tarczy antyrakietowej, przysz³e-
mu ustrojowi Unii Europejskiej, polityce
migracyjnej. Zwieñczeniem Polskich Spot-
kañ Europejskich bêdzie parada Schuma-
na, która w sobotê (12 V) przejdzie po raz
ósmy g³ównymi ulicami Warszawy.

8 Z danych G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego wynika, ¿e w Warszawie przyby-
wa dzieci. W ubieg³ym roku przysz³o ich
na œwiat o 1270 wiêcej ni¿ w 2005 r. Dane
mog¹ byæ zani¿one, gdy¿ wiele kobiet mie-
szkaj¹cych i rodz¹cych w stolicy nie jest tu
zameldowanych. Na warszawskich poro-
dówkach robi siê t³ok. Miejsc brakuje na-
wet w tych szpitalach, które dot¹d nie od-
sy³a³y pacjentek.

9 W BUW-ie przy ul. Dobrej mo¿na
ogl¹daæ wystawê „Plany na przysz³oœæ”, na
której pokazywane s¹ najciekawsze prace
architektów projektuj¹cych w Warszawie.
Wystawê zorganizowa³o ju¿ po raz 12. Cen-
trum £owicka. To wizualizacja zarówno
tych inwestycji, które ju¿ powstaj¹, jak
i tych, które dopiero maj¹ zostaæ zbudowa-
ne, a tak¿e tych, które pozostan¹ jedynie
na papierze. Na tegorocznej wystawie rzu-
ca siê w oczy du¿a liczba projektów wyso-
kich budynków mieszkalnych.

10 Szwedzka firma Reinhold Services
Polska kupi³a stuletni¹ kamienicê przy
Al. Jerozolimskich 63. Zrujnowany budy-
nek nale¿a³ wczeœniej do Tomasza Gudzo-
watego, który chcia³ na jego miejscu zbu-
dowaæ luksusowy biurowiec. Nowy w³aœci-
ciel zamierza zainwestowaæ w remont ka-
mienicy 52 mln z³. Deklaruje, ¿e odtworzy
wszystkie detale, jakie tylko siê da. Po re-
moncie budynek ma byæ biurowcem, ale
bez podziemnego parkingu, którego budo-
wa mog³aby naruszyæ ca³¹ konstrukcjê.
Projekty zmodernizowanej kamienicy ma-
j¹ byæ gotowe na prze³omie sierpnia i wrze-
œnia. Na razie na parterze otwarto wystawê
historycznych fotografii pierzei Al. Jero-
zolimskich.

11 Warszawscy gimnazjaliœci wybiera-
j¹ szko³y ponadgimnazjalne. Podobnie jak
w poprzednich latach najwiêcej chêtnych
jest do ogólniaków. W tym roku najbar-
dziej oblegane ogólniaki to Czacki, D¹b-
rowski i Witkiewicz (trzech kandydatów
na miejsce). Od paru lat coraz wiêcej z nich
wybiera zawodówki. Najwiêcej jest chêt-
nych na fryzjerów. W zawodówce na Rako-
wieckiej co roku s¹ trzy, cztery osoby na
miejsce. Wielu zg³asza siê tak¿e do nauki
zawodu kucharza i sprzedawcy. Coraz wiê-
cej chce siê kszta³ciæ na budowlañców. Wy-
kwalifikowani robotnicy z bran¿y budow-
lanej s¹ teraz bardzo poszukiwani. Dyrek-
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torzy szkó³ odbieraj¹ dziesi¹tki telefonów
od przedsiêbiorców prosz¹cych o kontakt
z absolwentami, w gablotach wisz¹ og³o-
szenia firm poszukuj¹cych pracowników.
W warszawskich zawodówkach uczy siê
obecnie 2 tys. osób. W tym roku miasto
obieca³o nie ograniczaæ do nich naboru.

12 Tysi¹ce euroentuzjastów przema-
szerowa³o z pl. Bankowego na Nowy Œwiat
w ósmej Paradzie Schumana. Na platfor-
mie jechali ulicami m.in. Tadeusz Mazo-
wiecki, Hanna Gronkiewicz-Waltz, amba-
sadorowie Francji, Niemiec, Rumunii
i S³owenii. W t³umie maszerowa³a komi-
sarz unijna Danuta Hübner i szefowa re-
prezentacji KE w Polsce Ró¿a Thun. Na
Nowym Œwiecie w Miasteczku Europej-
skim w namiotach tematycznych uczestni-
cy korowodu mogli dowiedzieæ siê wiêcej
o Wspólnocie, jej instytucjach i krajach
wchodz¹cych w jej sk³ad. Paradê zamyka³a
scena na rondzie de Gaulle’a, na której
wyst¹pili politycy i artyœci. W pochodzie
wziê³a te¿ udzia³ ma³a grupka euroscep-
tyków.

13 Pra¿anie i mieszkañcy innych dziel-
nic Warszawy bawili siê na II Jarmar-
ku Floriañskim. „Chcia³em, ¿eby poza co-
dziennoœci¹, monotoni¹ Praga mia³a i tro-
chê uœmiechu” – powiedzia³ inicjator jar-
marku abp Leszek S³awoj G³ódŸ. Kolejki
ustawia³y siê do stoisk, gdzie mo¿na by³o
spróbowaæ ¿ó³tych serów z czosnkiem
i kminkiem. Powodzeniem cieszy³y siê te¿
swojskie wêdliny, miody. Panie z zaintere-
sowaniem ogl¹da³y rêcznie robion¹ bi¿u-
teriê. Wyst¹pi³a kapela Staœka Wielanka.
Entuzjazm wœród najm³odszych budzi³y
pokazy sprzêtu stra¿ackiego i policyjnego
oraz armatnie wystrza³y.

14 Pola Wilanowskie s¹ obecnie naj-
wiêkszym placem budowy w Warszawie.
Na terenie licz¹cym 169 hektarów stoi ju¿

kilkanaœcie bloków, w których zameldo-
wanych jest ok. 800 osób. Docelowo ma tu
zamieszkaæ ponad 25-30 tys. ludzi – ponad
dwa razy tyle, ile dziœ liczy ca³y Wilanów.
Firma Prokom Investment, w³aœciciel Pól
Wilanowksich i inwestor Miasteczka Wi-
lanów, og³osi³a, ¿e rezygnuje z planów bu-
dowy stylizowanej na ci¹g kamieniczek ga-
lerii handlowo-us³ugowej oraz kina. Miej-
sce na handel i us³ugi pozostanie w parte-
rach budynków. Wiceprezes Prokomu t³u-
maczy zmianê decyzji „skrajnie formali-
stycznym” podejœciem ró¿nych urzêdów.
O najrozmaitsze dokumenty niezbêdne do
budowy centrum Prokom stara siê ju¿ od
trzech i pó³ roku. Odst¹pienie od wczeœ-
niejszych planów mo¿e spowodowaæ, ¿e
Miasteczko Wilanów stanie siê smutnym
blokowiskiem, do którego ludzie bêd¹
przyje¿d¿ali tylko po to, ¿eby tam spaæ.

15 Trzy warszawskie inwestycje znala-
z³y siê na liœcie priorytetowych inwestycji
z ca³ego kraju, dotowanych z Unii Euro-
pejskiej. To oznacza, ¿e Warszawa dostanie
bez konkursu prawie 2,3 mld z³otych. Unia
sfinansuje w po³owie budowê œrodkowe-
go odcinka drugiej linii metra (ca³kowity
koszt 2,8 mld z³). 962 mln z³ poch³onie roz-
budowa spalarni œmieci na Targówku i in-
westycje Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wo-
doci¹gów i Kanalizacji: nowe kolektory,
przepompownie, przebudowa Grubej Kaœ-
ki i zak³adu uzdatniania wody nad Zale-
wem Zegrzyñskim. Ratusz liczy, ¿e na listê
priorytetów z ca³ego kraju trafi równie¿
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, szykowane
na pl. Defilad. O euro bez konkursu zabie-
gaj¹ te¿ trzy projekty transportowe: budo-
wa trasy N-S od Marymontu do Trasy AK,
budowa mostu Pó³nocnego, trasa do skrzy-
¿owania z Pu³awsk¹ i szybka linia tram-
wajowa na Tarchominie. Stolica mo¿e je-
szcze liczyæ na euro z puli regionalnej dla
Mazowsza. Tu warszawskie projekty bêd¹
mog³y liczyæ na 85 proc. dofinansowania.
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Trzy-cztery projekty wytypuje komisarz
Kazimierz Marcinkiewicz.

16 Miesiêcznik „Reader’s Digest”
przeprowadzi³ test na uprzejmoœæ miesz-
kañców w 35 najwiêkszych miastach na
œwiecie. Za ka¿de uprzejme zachowanie
przyznawano jeden punkt. Warszawa zajê-
³a 5 miejsce! Przy okazji badanie obali³o
kilka mitów: o upadku obyczajów wœród
m³odych – najuprzejmiejsi byli ludzie po-
ni¿ej czterdziestki, najgorzej wypad³y zaœ
osoby poni¿ej 60. roku ¿ycia.; o kurtuazji
panów po szeœædziesi¹tce w stosunku do
kobiet; o zadufanych i zabieganych war-
szawiakach.

17 Nowa wojewódzka konserwator za-
bytków, Barbara Jezierska, podjê³a decyzjê
o wpisaniu do rejestru zabytków podziemi
pa³acu Saskiego. W rejestrze znalaz³y siê
najlepiej zachowane fragmenty piwnic
z okresu od lat 60. XVII w. do lat 40.
XIX w. Znajduj¹ siê po obu stronach Gro-
bu Nieznanego ¯o³nierza i przed nim. Ich
zasiêg w przybli¿eniu pokrywa siê z zary-
sem XVII-wiecznej rezydencji Jana An-
drzeja Morszytna, przebudowanej potem
przez Sasów, a w koñcu XIX w. z gmachem
z charakterystyczn¹ kolumnad¹. Ochrona
piwnic komplikuje odbudowê pa³acu, któ-
rej inwestorem jest miasto, a wykonawc¹
firma Budimex-Dromex. Jeœli koszt zacho-
wania podziemi nie przekroczy 20 proc.
wartoœci inwestycji, umowê wystarczy
uzupe³niæ aneksem. W przeciwnym wy-
padku trzeba og³osiæ nowy przetarg na wy-
konawcê, a zerwanie umowy z dotychcza-
sowym mo¿e s³ono kosztowaæ.

W Pa³acu Kultury i Nauki rozpoczê-
³y siê 52. Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki.
Goœciem honorowym jest Ukraina. Swoje
oferty prezentuje ponad 700 wydawców
z 31 krajów. Tegoroczn¹ nowoœci¹ jest
punkt informacyjny, umo¿liwiaj¹cy zlo-

kalizowanie konkretnego wydawnictwa
na planie targów. W programie: spotka-
nia z pisarzami, panele dyskusyjne, kon-
certy, wystawy fotografii, ilustracji ksi¹¿-
kowych.

18 W Muzeum Narodowym mo¿na
ogl¹daæ wystawê dzie³ Alfonsa Muchy
z kolekcji rodziny artysty. Zgromadzone
zosta³y na niej obrazy olejne, dzie³a sztuki
zdobniczej, bi¿uteria, plakaty, pastele, ry-
sunki, prace graficzne i fotografie. Wysta-
wa jest pewnym podsumowaniem badañ
nad artystyczn¹ spuœcizn¹ Alfonsa Muchy.
Pokazuje, jak ten czeski artysta, symbol se-
cesji, by³ wszechstronny, a jak powierz-
chownie dot¹d go odbierano.

19 Uliczny festyn na ul. Francuskiej na
Saskiej Kêpie przyci¹gn¹³ t³umy. Na ron-
dzie Waszyngtona stanê³a wie¿a Eiffla, uli-
c¹ sunê³a parada zabytkowych aut, mo¿na
by³o spróbowaæ francuskich potraw, po-
s³uchaæ muzyki. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by-
³o jednak ods³oniêcie pomnika Agnieszki
Osieckiej u zbiegu ulic Francuskiej i Obroñ-
ców. Postaæ poetki siedz¹cej przy kawiar-
nianym stoliku wyrzeŸbili Teresa i Dariusz
Kowalscy.

Tysi¹ce warszawiaków uczestniczy³o
w Nocy Muzeów. Miedzy godz. 19 a 1 mog-
li zwiedziæ za darmo ponad 90 placówek
kulturalnych: galerii, pracowni artystycz-
nych, muzeów. Nie zniechêca³y ich kolej-
ki. Ogonek chêtnych do zwiedzenia wysta-
wy Alfonsa Muchy w Muzeum Narodo-
wym koñczy³ siê pod pomnikiem de Gau-
lle’a. W Zachêcie by³o w nocy 12,5 tys.
osób, w Muzeum Etnograficznym 5,5 tys.,
w CSW Zamek Ujazdowski 5 tys., w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego i w Mu-
zeum Narodowym 4,7 tys. Dopisali nie tyl-
ko zwiedzaj¹cy. W tym roku w Nocy Mu-
zeów wziê³o udzia³ ponad dwa razy wiêcej
instytucji kulturalnych ni¿ w ubieg³ym.

Kronika 141



Uczestników imprezy wozi³y zabytkowe
jelcze „ogórki”.

21 Do tej pory w Warszawie najszybciej
ros³y pensje wœród kadry kierowniczej. Ale
to siê zmienia. W stolicy przysz³a pora na
podwy¿ki w innych zawodach, np. pra-
cowników fizycznych, bo jest tu ich sto-
sunkowo ma³o. Ju¿ od zesz³ego roku zaczê-
³y rosn¹æ wynagrodzenia w budownictwie.
Rosn¹ p³ace w bran¿ach zwi¹zanych z elek-
tronik¹ i w handlu. Pracownicy w dalszym
ci¹gu wiedz¹, ¿e na Zachodzie mog¹ zaro-
biæ trzy-cztery razy wiêcej, wiêc pracodaw-
cy kusz¹ ich wiêksz¹ p³ac¹. Firmy zaczy-
naj¹ wyraŸnie konkurowaæ o pracowni-
ków, zw³aszcza tych dobrze wykwalifiko-
wanych. Widaæ to np. po tym, ¿e zaczynaj¹
znikaæ og³oszenia o pracy w stolicy, w któ-
rych jest mowa o wieku.

22 Na spotkaniu z warszawiakami
w Pa³acu Kultury Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, prezydent Warszawy, obieca³a, ¿e
do koñca roku zakoñczy siê budowa bie-
lañskiego odcinka metra, ronda ¯aba,
estakady Trasy Siekierkowskiej przy P³o-
wieckiej oraz wiaduktów Wis³ostrady. Na-
stêpnie w œwietle fleszy podpisa³a siê pod
tymi zobowi¹zaniami. Bêdzie z nich rozli-
czona, gdy¿ spotkanie zosta³o zorganizo-
wane w ramach prowadzonej przez Fun-
dacjê Batorego i organizacje samorz¹dowe
akcji „Masz g³os, masz wybór”. Zgodnie
z jej za³o¿eniami nastêpnym etapem bê-
dzie monitoring z³o¿onych obietnic.

Na Uniwersytecie Warszawskim roz-
poczê³y siê obchody 90-lecia obecnoœci hi-
storii sztuki na tej uczelni. Z tej okazji za-
planowano m.in. ods³oniêcie tablicy pa-
mi¹tkowej poœwiêconej pamiêci prof. Ja-
na Bia³ostockiego, seminarium, wyk³ady,
zwiedzanie zabytków Warszawy.

23 W redakcji „Gazety Wyborczej” od-
by³a siê dyskusja poœwiêcona przysz³oœci
pa³acu Saskiego, w której wziêli udzia³ po-
litycy z rz¹dz¹cej miastem Platformy Oby-
watelskiej i opozycyjnego PiS. Jedni i dru-
dzy zgodzili siê z propozycj¹ przeznacze-
nia pa³acu Saskiego na siedzibê w³adz mia-
sta. Teraz urzêdy s¹ porozrzucane w kilku-
dziesiêciu punktach Warszawy. Wynajmo-
wanie pomieszczeñ, kursowanie urzêdni-
ków, kurierów, kierowców poch³ania mi-
liony. W czerwcu gdañska firma DS Con-
sulting przedstawi zamówion¹ przez mia-
sto analizê mo¿liwych lokalizacji ratusza.
Zaraz potem w³adze stolicy wybior¹ adres
przysz³ej siedziby. Jeœli bêdzie ni¹ pa³ac
Saski, prezydent i urzêdnicy mogliby siê
do niego wprowadziæ w 2010 r.

24 Poznañski fundusz BBI Develop-
ment NFI, w³aœciciel dzia³ki po Super-
samie na pl. Unii Lubelskiej, og³osi³ w³aœ-
nie konkurs architektoniczny na biu-
rowo-us³ugowo-mieszkaniowy budynek,
który ma mieæ 23 pietra w górê i trzy kon-
dygnacje w dó³. Zaproszenia do udzia³u
w konkursie zosta³y rozes³ane do wybra-
nych pracowni. Startuj¹ m.in. JEMS Ar-
chitekci, pracownia Stefana Kury³owicza,
Bulanda, Mucha – architekci. Konkurs ma
byæ rozstrzygniêty do koñca lipca. O wy-
borze zwyciêskiej pracy bêdzie decydowaæ
nie cena budynku, ale jakoœæ jego architek-
tury i funkcjonalnoœæ. Inwestycja poch³o-
nie ponad 300 mln z³. Fundusz liczy, ¿e bu-
dowa zacznie siê na pocz¹tku 2008 r.

25 W stolicy nast¹pi³a wyraŸna popra-
wa na rynku pracy dla absolwentów uczel-
ni. Jest wiêcej ofert ni¿ chêtnych. Firmy
bombarduj¹ uczelnie ofertami warsztatów
i sta¿y, chêtniej ni¿ w ubieg³ych latach
bior¹ udzia³ w studenckich targach pracy.
Rosn¹ te¿ oczekiwania finansowe m³odych
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ludzi. Za pierwsz¹ pracê ¿¹daj¹ od 2,5 tys.
do 4,5 tys. na rêkê. Przedstawiciele studen-
ckich biur karier twierdz¹, ¿e absolwenci
rzadko przyjmuj¹ teraz zagraniczne oferty.
Jeœli maj¹ szanse na pracê w kraju, wol¹ to
ni¿ za granic¹ nawet za wiêksze pieni¹dze.
Chc¹ przede wszystkim pracowaæ w swoim
zawodzie.

26 T³umy ludzi przysz³y na Podzamcze
i Rynek Nowego Miasta na IX Piknik Na-
ukowy, najwiêksz¹ w Europie imprezê ple-
nerow¹, przedstawiaj¹c¹ osi¹gniêcia nau-
ki w przystêpny i zabawny sposób. 180 in-
stytucji naukowych z 18 pañstw œwiata
prezentowa³o swoje osi¹gniêcia nauko-
we w 208 namiotach. Has³em przewodnim
w tym roku by³a matematyka. Uczestnicy
pikniku mogli siê przekonaæ, jak bardzo
jest ona przydatna przy pakowaniu waliz-
ki, uk³adaniu bruku, pisaniu scenariusza
filmowego.

27 W Filharmonii Narodowej wyst¹pi³
jeden z najwiêkszych ¿yj¹cych pianistów
Rosjanin Grigorij Soko³ow. Zaprezento-
wa³ utwory Franza Schuberta i Aleksandra
Skriabina. Bisowa³ a¿ szeœæ razy, graj¹c wy-
³¹cznie utwory Chopina.

28 Znane s¹ ju¿ wyniki sprawdzia-
nu, który 13 tys. szóstoklasistów pisa³o
w kwietniu. Zadania by³y takie same w ca-
³ym kraju. Œrednio warszawski szóstokla-
sista zdoby³ 30,44 pkt na 40 mo¿liwych. To
wiêcej ni¿ œrednia krajowa, która wyno-
si 26,35 pkt. Najwy¿szy œredni wynik wy-
pracowali uczniowie z Ursynowa – 32,89.
Równie¿ w zesz³ym roku ta dzielnica
wypad³a najlepiej. Najni¿szy wynik maj¹

szko³y na Pradze-Pó³noc – 27,47 pkt. Tam-
tejsi szóstoklasiœci równie¿ rok temu wy-
padli najs³abiej.

29 Po raz pierwszy obradowa³a war-
szawska komisja ds. Euro 2012. Powo³ana
przez Radê Warszawy dwa tygodnie temu,
sk³ada siê z dziewiêciu cz³onków, jej prze-
wodnicz¹c¹ jest Katarzyna Munio (PO).
Zadaniem komisji jest monitorowanie, jak
przebiegaj¹ remonty sto³ecznych ulic, czy
budowa bazy hotelowej dla kibiców. Ko-
misja bêdzie zdawaæ raporty z kolejnych
etapów przygotowañ do Euro. Jej cz³onko-
wie podziel¹ miêdzy sob¹ zakres obowi¹z-
ków, a co pó³ roku bêdzie zmienia³ siê jej
przewodnicz¹cy. Zaplanowane s¹ te¿ spot-
kania z przedstawicielami pozosta³ych ko-
misji ds. Euro: rz¹dowej, wojewódzkiej
i innych samorz¹dowych.

31 Wielka rewolucja w nocnej komuni-
kacji. Po 40 latach nocne szeœæsetki za-
st¹pi³y linie „N” z dwucyfrowymi numera-
mi. Rewolucja to nie tylko nowa numera-
cja, ale tak¿e ogromne zmiany przebiegu
linii. Autobusy nocne dotr¹ teraz do wielu
rejonów, gdzie dotychczas mo¿na by³o do-
jechaæ tylko taksówk¹, np. do Zawad na
Wilanowie, nowych osiedli we wschodniej
czêœci Bia³o³êki, do Aleksandrowa ko³o
Falenicy. Powstan¹ te¿ linie obwodowe,
które szerokim ³ukiem omin¹ Œródmie-
œcie. Bêdzie mo¿na dojechaæ nimi szybko
z Ursusa na Mokotów czy z Bemowa na
Bielany. Kolejna nowoœæ to komunikacja
nocna w niektórych podwarszawskich
miejscowoœciach, jak: Piastów, Pruszków,
Jab³onna, Legionowo, Z¹bki, Zielonka.

CZERWIEC

1 Zarz¹d Terenów Publicznych przy-
gotowuje siê do remontu trzech zanie-
dbanych i zaroœniêtych brudem placyków,

przylegaj¹cych do wyremontowanego pó³
roku temu pasa¿u Wiecha. Projekt ich za-
gospodarowana przygotowali architekci
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z pracowni MAAS, która opracowa³a te¿
przekszta³cenie pasa¿u Wiecha. Placyk
przy kinie Atlantic i KFC ma byæ zielony –
trawa, krzewy, roœliny okrywowe, ma³e
wzgórki z bylinami, œcie¿ki spacerowe z
³awkami. Plac w rejonie Z³otej zostanie
wy³o¿ony p³ytami granitowymi. Zamiast
rosn¹cych tam teraz jab³oni pojawi¹ siê
klony. Szacunkowy koszt modernizacji to
1, 95 mln z³. Remont zakoñczy siê jesieni¹.

W Pa³acu Kultury i Nauki otwarto ju-
bileuszow¹ 50. wystawê World Press Foto.
Mi³oœnicy fotografii mog¹ ogl¹daæ najwa¿-
niejsze wydarzenia 2006 r., widziane ocza-
mi najlepszych œwiatowych fotoreporte-
rów. W tym roku wœród nagrodzonych
zdjêæ jest wyj¹tkowo mniej ni¿ zwykle
krwawych obrazów przemocy. Inne ni¿
zwykle jest te¿ zdjêcie roku, wybrane spo-
œród 78 tys. nades³anych na konkurs. Do-
t¹d jury czêsto nagradza³o poetyckie, ma-
lownicze obrazy uchwycone w regionach
ogarniêtych wojn¹. Zdjêcie roku 2006
przedstawia œwietnie ubranych m³odych
Libañczyków jad¹cych luksusowym sa-
mochodem przez zrujnowan¹ czêœæ Bejru-
tu. Zrobi³ je Amerykanin Spencer Platt
15 sierpnia 2006 r., pierwszego dnia po za-
wieszeniu broni miêdzy Izraelem a Hez-
bollahem.

3 Ponad 40 proc. warszawiaków korzy-
sta z prywatnej s³u¿by zdrowia. Z tego po-
nad po³owa to pacjenci abonamentowi, za
których p³ac¹ pracodawcy. W stolicy na
prywatne leczenie wydaje siê œrednio
w ci¹gu roku 335 z³, czyli o 37 z³ wiêcej ni¿
w innych miastach Polski. Najczêœciej
w prywatnych gabinetach pacjenci lecz¹
siê u stomatologów, specjalistów i robi¹ ba-
dania diagnostyczne. Prywatne placówki
licz¹ zyski i planuj¹ w stolicy powa¿ne in-
westycje. Pierwszy prywatny szpital Ca-
rolina Medical Center powstanie jesieni¹
u zbiegu ulic Sobieskiego i Sikorskiego.

Kolejne planowane s¹ w po³udniowej czê-
œci Warszawy, gdzie brakuje szpitala dla
prawie 400 tys. mieszkañców Ursyno-
wa, Wilanowa i Mokotowa. Medicover
chce uruchomiæ szpital na 180 ³ó¿ek
w Miasteczku Wilanów. Na po³udniu Mo-
kotowa w tym samym czasie ma wybudo-
waæ lecznicê LuxMed. Dzia³ki na szpital
szuka tak¿e w pobli¿u centrum gdañska
firma Swissmed.

5 Prezydent Warszawy, Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, podjê³a decyzjê o budowie
spalarni œmieci ko³o oczyszczalni œcieków
na Bia³o³êce. Lada dzieñ miejskie wodo-
ci¹gi og³osz¹ przetarg na projekt i budowê.
Nadal jednak w³adze miasta maj¹ powa¿-
ny problem, poniewa¿ mieszkañcy Bia³o-
³êki nie chc¹ u siebie ani spalarni, ani oczy-
szczalni. Pani prezydent podkreœli³a, ¿e
stawi czo³a protestom, i zapowiedzia³a
przyspieszone inwestycje w infrastrukturê
dzielnicy, m.in. budowê sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej wokó³ Czajki, budowê
mostu Pó³nocnego z lini¹ tramwajow¹ do
M³ocin, tramwaj z ¯erania do Nowodwo-
rów, Tarchomina i Winnicy, poszerzenie
ul. Modliñskiej, przebudowê P³ochociñ-
skiej i Marywilskiej, nowe szko³y, przed-
szkola, ¿³obek.

6 Niebawem rozpocznie dzia³alnoœæ
Nove Kino Praha, powsta³e na miejscu
zburzonego kina Praha. Trzy sale kinowe
ulokowane s¹ na pierwszym piêtrze. Po-
mieszcz¹ ³¹cznie 555 widzów. Przed wi-
downiami jest barek, w holu ustawiono po-
marañczowe kanapy, a na œcianach umie-
szczono fotosy aktorów, u³o¿one na styli-
zowanej taœmie filmowej. Na parterze bu-
dynku znajd¹ siê sklepy, a tak¿e ksiêgar-
niokawiarnia „Czu³y Barbarzyñca”

7 5 tys. wiernych przesz³o Krakow-
skim Przedmieœciem w centralnej procesji
Bo¿ego Cia³a. Po raz pierwszy prowadzi³ j¹
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nowy metropolita warszawski abp Kazi-
mierz Nycz. W homilii, któr¹ wyg³osi³
przy ostatnim o³tarzu przed koœcio³em
œw. Anny, mówi³ o biedzie, której nie widaæ
w Warszawie i innych du¿ych miastach.

8 W tym roku warszawscy restaurato-
rzy otworzyli rekordowo du¿o ulicznych
ogródków. Stare Miasto, gdzie do niedaw-
na skupia³a siê wiêkszoœæ z nich, ma coraz
wiêksz¹ konkurencjê. Stoliki zajmuj¹ ju¿
niemal ka¿de wolne miejsce na chodni-
kach Nowego Œwiatu i w ca³oœci zajê³y
przylegaj¹cy do niego fragment ul. Foksal.
Lada dzieñ ogródki pojawi¹ siê na wyre-
montowanym odcinku Krakowskiego
Przedmieœcia. Zarz¹d Terenów Publicz-
nych, któremu podlegaj¹ boczne ulice,
Stare i Nowe Miasto, Mariensztat, wyda³
w tym sezonie ju¿ 125 zezwoleñ (dla po-
równania w 2004 r. wyda³ 64 zezwolenia)
i wci¹¿ nap³ywaj¹ nowe wnioski. Tak¿e
w Zarz¹dzie Dróg Miejskich, któremu
podlegaj¹ g³ówne ulice, znacznie wzros³a
liczba wydanych zezwoleñ. Do koñca maja
wydano ich 111, a kolejnych 20 czeka na
uzupe³nienie dokumentów.

10 Warszawiacy bawili siê na I Pikniku
Historycznym, zorganizowanym na Polu
Mokotowskim przez Muzeum Historii
Polski, które mimo ¿e nie ma jeszcze w³as-
nej siedziby, organizuje wiele imprez ple-
nerowych popularyzuj¹cych historiê.
Swoje stoiska przygotowa³o 35 placówek
historycznych z ca³ej Polski. Najwiêcej
atrakcji przygotowano dla najm³odszych:
Smocze Królestwo, w którym ch³opcy
zamieniali siê w rycerzy, a dziewczynki
w królewny, projektowanie miasta dla kró-
la, zabawy dla najm³odszych w œrednio-
wiecznym miasteczku, nauka gry w serso.
Poza tym mo¿na by³o spróbowaæ smako-
³yków kuchni prehistorycznej, takich jak
pra¿ucha czy zupa z pokrzyw.

12 Na Woli, na terenach dawnych za-
k³adów Ró¿y Luksemburg, szeœciu inwe-
storów postawi cztery osiedla. Wszystkie
maj¹ ze sob¹ wspó³graæ. Firma Europlan,
która jest w³aœcicielem ponad po³owy
dzia³ki, zamierza urz¹dziæ w starym pofab-
rycznym budynku lofty o powierzchni do
150 m kw. Cena za metr ma wynosiæ 12 tys.
z³. Obok tego budynku, w pierzei ul. Przy-
okopowej, powstanie nowy apartamento-
wiec. Pod ca³ym terenem znajdzie siê dwu-
poziomowy parking. W obu budynkach
bêdzie ok. 280 mieszkañ. Na reszcie terenu
zamierza inwestowaæ te¿ firma Magnus,
powstanie biurowiec firmy Ghelamco
i osiedle wed³ug projektu Stefana Kury³o-
wicza. Europlan chce zacz¹æ swoje inwe-
stycje ju¿ na pocz¹tku 2008 r. Liczy, ¿e
mieszkañcy wprowadz¹ siê tam na prze³o-
mie 2009 i 2010 r.

13 Zarz¹d Dróg Miejskich rozstrzyg-
n¹³ przetarg na projekt mostu Pó³nocnego.
Wygra³a go niemiecka firma Schößler
Plan. Za przygotowanie dokumentacji
chce dostaæ 15,8 mln z³. To o ponad 3 mln
wiêcej od ceny Transprojektu Gdañsk, któ-
rego oferta by³a najtañsza. Niemiecka fir-
ma wygra³a, bo zaproponowa³a, ¿e skróci
swoj¹ pracê o 28 dni. Projekt mia³by byæ
gotowy po ponad dziewiêciu miesi¹cach.
Jeœli nikt nie oprotestuje przetargu w ci¹gu
7 dni, ZDM podpisze umowê ze zwyciêsk¹
firm¹. Wówczas wykonawca przeprawy
móg³by byæ wybrany w drugiej po³owie
przysz³ego roku, a most i trasa od Modliñ-
skiej do Pu³kowej by³yby gotowe pod ko-
niec 2010 r.

Ponad sto planów i panoram Warszawy
mo¿na ogl¹daæ na otwartej w³aœnie w Mu-
zeum Historycznym wystawie o warszaw-
skiej kartografii w powojennej historii
stolicy. Kopie planów pochodz¹ z kilku-
nastu instytucji polskich i zagranicznych.
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Jest wœród nich s³ynny plan Tirreigaillea
z 1762 r., który sp³on¹³ podczas powstania
warszawskiego. Wystawa pokazuje, jak
bardzo zmieni³a siê Warszawa w ci¹gu
ostatnich 350 lat. Z ma³ego jeszcze miasta,
widocznego na najstarszym prezento-
wanym planie Izraela Hoppego z 1641 r.,
przekszta³ci³a siê w widoczn¹ na mapach
z okresu II RP, szybko rozwijaj¹c¹ siê met-
ropoliê. Z kolei plany powojenne przypo-
minaj¹, jak zmieni³a siê topografia miasta
na skutek zniszczeñ wojennych.

14 Rozpocz¹³ siê 8. Festiwal Filmów
Latynoamerykañskich. Widzowie obejrz¹
35 filmów – kino komercyjne, filmy autor-
skie, muzyczne, animacje. W sekcji kon-
kursowej wystartuje 16 tytu³ów, w wiêk-
szoœci niepokazywanych dot¹d w Polsce.
Po raz pierwszy w historii festiwalu zapre-
zentowany zostanie film z Ekwadoru. Pro-
jekcjom towarzyszyæ bêdzie cykl spotkañ
ze znawcami Ameryki £aciñskiej. Pokazy
w kinach Muranów, Kinoteka i KINO
LAB.

15 Centrum handlowe Z³ote Tarasy od-
wiedzi³o przez trzy i pó³ miesi¹ca od otwar-
cia prawie 4,5 mln ludzi. To plasuje je
w czo³ówce najchêtniej odwiedzanych
miejsc w Warszawie. Jednak nie wywo³a³y
one rewolucji na handlowej mapie stolicy.
Inne giganty, jak Arkadia, Galeria Moko-
tów, Blue City, na brak klientów nie narze-
kaj¹. Liczba odwiedzaj¹cych je nie tylko
nie spad³a, ale jest jeszcze wy¿sza. Anali-
tycy uwa¿aj¹, ¿e ta sytuacja na rynku ra-
czej siê nie zmieni, poniewa¿ Z³ote Tarasy
s¹ ostatnim nowym centrum handlowym
w najbli¿szych latach, a rezygnacja inwe-
stora Miasteczka Wilanów z budowy tam
du¿ego centrum handlowego sprawia, ¿e
prognozy te wydaj¹ siê byæ prawdopo-
dobne.

16 Stolica œwiêtowa³a 750-lecie lokacji
Krakowa. Imprezê zorganizowa³ Klub
Krakowian im. Zygmunta III Wazy
w Warszawie. Ulicami Starówki przema-
szerowa³ korowód smoków, lajkonik, hej-
nalista, Bractwo Kurkowe, krakowscy ar-
tyœci, m.in. zespó³ Pod Bud¹. A o godz. 16
na pl. Zamkowym krakowski stra¿nik ode-
gra³ krakowski hejna³. Warszawiacy mieli
okazjê wzi¹æ udzia³ w konkursach ze zna-
jomoœci historii i legend. W nagrodê dosta-
wali album o Krakowie.

16-17 Mieszkañcy Ursynowa œwiêto-
wali 30. urodziny swojej dzielnicy. W pro-
gramie obchodów znalaz³ siê m.in. War-
szawski Bieg Po³udniowy, piknik pod Ko-
p¹ Cwila, koncert i pokaz sztucznych ogni.
Z kolei ¿oliborzanie obchodzili 75-lecie
istnienia parku ¯eromskiego. I tam w³a-
œnie odby³a siê wiêkszoœæ imprez: wystêpy
teatralne, pokazy starych zdjêæ dzielnicy,
konkursy taneczne, pokaz mody, zabawy
dla dzieci.

19 Oko³o 10 tys. osób wziê³o udzia³
w demonstracji zorganizowanej przez
Ogólnopolski Zwi¹zek Pielêgniarek i Po-
³o¿nych. Z pl. Zamkowego przeszli No-
wym Œwiatem do pl. Trzech Krzy¿y i st¹d
pod sejm, gdzie na rêce marsza³ków sejmu
i szefów klubów parlamentarnych z³o¿yli
petycje ze swoimi ¿¹daniami. Nastêpnie
udali siê pod Kancelariê Prezesa Rady Mi-
nistrów, aby wrêczyæ petycjê premierowi.
Premier nie wyszed³ do manifestuj¹cych.
Najbardziej zdeterminowane pielêgniarki
postanowi³y koczowaæ przed Kancelari¹,
dopóki premier nie wyjdzie na spotkanie.
Biwak szybko ochrzczono mianem mia-
steczka namiotowego U Premiera. Nie bra-
kowa³o gestów solidarnoœci ze strony war-
szawiaków, którzy przynosili pielêgniar-
kom jedzenie, gor¹ce napoje, koce. Pra-
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cownicy s³u¿by zdrowa od tygodni demon-
struj¹ w sprawie utrzymania w nastêpnych
latach 30 proc. podwy¿ki, któr¹ otrzyma-
li w tym roku, chc¹ te¿ podwy¿ki p³ac
wszystkich pracowników medycznych,
pocz¹wszy od ostatniego kwarta³u 2007 r.,
oraz zwiêkszenia nak³adów na system
ochrony zdrowia do 5 proc. PKB w 2008 r.
i 6 proc. w 2009 r.

20 W Domu Spotkañ z Histori¹ przy
Karowej otwarta zosta³a wystawa fotogra-
fii pokazuj¹cych sceny z ¿ycia polskiego
ziemiañstwa i arystokracji z prze³omu
XIX i XX w. Zdjêcia pochodz¹ z kolekcji
Janusza Przew³ockiego, który przez 30 lat
zgromadzi³ ponad 20 tys. odbitek i negaty-
wów, na których pojawiaj¹ siê przedstawi-
ciele s³awnych rodów: Lubomirskich, Ra-
dziwi³³ów, Branieckich, Czartoryskich,
Potockich, Zamoyskich, Czapskich. Wi-
daæ piêkne pa³ace i ogrody, ówczesne zwy-
czaje i modê. S¹ tu zarówno portrety wyko-
nywane w atelier, jak i fotografie plenero-
we ze œlubów, wesel, bali, polowañ, przyjêæ
i zabaw.

Muzeum Powstania Warszawskiego po-
wiêkszy³o siê o kolejn¹ sta³¹ wystawê po-
œwiêcon¹ Niemcom. Ekspozycjê „Niemcy
w Warszawie” zaprojektowa³ Miros³aw Ni-
zio, sk³ada siê ona z czterech chronologicz-
nych czêœci, pokazuj¹cych fotografie Niem-
ców w przedwojennej Warszawie, podczas
okupacji, w powstaniu warszawskim i po
jego upadku, gdy systematycznie niszczyli
miasto. Ekspozycjê dope³niaj¹ materia³y
filmowe, nagrania dŸwiêkowe i rozmaite
pami¹tki, jak broñ, mundury, przedmioty
codziennego u¿ytku.

21 Warszawa ma nowe centrum kultu-
ralne. InfoKultura mieœci siê w kamienicy
przy pl. Konstytucji 4. Jest to instytucja
miejska, która bêdzie gromadzi³a infor-
macje o kulturalnym ¿yciu stolicy oraz

animowa³a je. W InfoKultura bêdzie mo¿-
na dostaæ repertuar sto³ecznych scen, kin,
skorzystaæ z nowoczesnych zbiorów var-
savianistycznych, obejrzeæ wystawy. Cen-
trum bêdzie organizowa³o koncerty, deba-
ty, wydawa³o ksi¹¿ki o Warszawie. Powsta-
nie tak¿e portal internetowy zbieraj¹cy
informacje o wszystkich kulturalnych
wydarzeniach w stolicy. Na razie odby³a
siê w centrum pierwsza debata o tym, czy
Warszawa ma szanse zdobyæ tytu³ Europej-
skiego Miasta Kultury 2016. Wziê³a w niej
udzia³ prezydent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. Centrum zostanie otwarte po
wakacjach.

23 Od po³udnia na Podzamczu trwa³a
najwiêksza impreza plenerowa z okazji no-
cy œwiêtojañskiej. W programie znalaz³y
siê m.in.: spektakl teatru Makata, pokaz
tañca z gwiazdami, zawody sportowe i de-
gustacja kuchni mazowieckiej. O godz. 20.
na scenie przy ul. Sanguszki wyst¹pili John
E. Prescott, Kasia Kowalska, Budka Sufle-
ra, Leningrad Cowboys. Na koncercie ba-
wi³o siê ok. 30 tys. osób. Czêœæ z nich do-
trwa³a do koñcz¹cego obchody pokazu
sztucznych ogni, który opóŸni³ siê z powo-
du ulewnego deszczu.

25 Z za³o¿eñ bud¿etowych Warszawy
przes³anych warszawskim radnym wyni-
ka, ¿e dziêki dobrej koniunkturze gospo-
darczej do kasy miasta trafi o 500 mln z³
wiêcej z tytu³u podatku od osób fizycznych
(w tym roku dochody z podatku PIT wy-
nios³y 3 mld z³). Miasto zak³ada wzrost
wydatków inwestycyjnych o 1 mld z³.
W 11-miliardowym bud¿ecie miasta na
2008 r. przeznacza siê na nie 3 mld. Najwiê-
cej stolica chce inwestowaæ w komunika-
cjê, m.in. budowê metra, Trasy Siekier-
kowskiej i mostu Pó³nocnego. Na wielomi-
lionowe dotacje na zakup sprzêtu mog¹
liczyæ niektóre szpitale. Za³o¿enia prze-
widuj¹ dwukrotny wzrost deficytu, który
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w przysz³ym roku siêgnie 1,5 mld z³. W za-
³o¿eniach znalaz³ siê te¿ postulat dopro-
wadzenia dotacji do biletów komunika-
cji miejskiej do poziomu porównywalne-
go z innymi wielkimi miastami. Dziœ War-
szawa dop³aca do ka¿dego biletu 60 proc.
ceny.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹-
gów i Kanalizacji przeznaczy 130 mln z³
na rozbudowê sieci wodoci¹gowo-kanali-
zacyjnej na terenie Bia³o³êki. Ta najwiêk-
sza tego typu inwestycja w Warszawie ma
poprawiæ sytuacjê bytow¹ mieszkañców
dzielnicy i ca³ego miasta. W podpisaniu
porozumienia miêdzy MPWiK a burmi-
strzem Bia³o³êki Jackiem Kazanowskim
wziêli udzia³ protestuj¹cy przeciwko roz-
budowie oczyszczalni œcieków Czajka, któ-
rzy doprowadzili do umieszczenia w doku-
mencie zapisu, ¿e porozumienie nie jest za-
wierane w celu realizacji tych inwestycji.

26 Na ³¹ce przed pomnikiem Bohate-
rów Getta na Muranowie zosta³ wmurowa-
ny akt erekcyjny pod budowê Muzeum Hi-
storii ¯ydów Polskich. To jedna z najbar-
dziej presti¿owych inwestycji w Warsza-
wie ostatnich lat. Budynek powstanie we-
d³ug projektu fiñskich architektów Raine-
ra Mahlamakiego i Ilmariego Lahdelma.
Budowa Muzeum ruszy w 2008 r. i potrwa
dwa lata. Rz¹d i w³adze Warszawy przezna-
czy³y na ni¹ po 40 mln z³, kolejne zaœ
45 mln darczyñcy z ca³ego œwiata. W bu-
dynku znajdzie siê dziewiêæ multime-
dialnych galerii opowiadaj¹cych histo-
riê polskich ¯ydów od œredniowiecza po
wspó³czesnoœæ, sale wystaw czasowych
i centrum edukacyjne.

W Teatrze Wielkim wyst¹pi³a jedna
z najlepszych orkiestr œwiata – Filharmo-
nicy Wiedeñscy. Dyrygowa³ maestro Ric-
cardo Muti, jeden z najwiêkszych dyry-
gentów operowych, uznawany za nastêp-

cê Arturo Toscaniniego. Muzycy wykonali
utwory Schuberta, Mozarta, Ravela i de
Falii.

28 Miasto od lat obiecuje, ¿e stworzy
nad Wis³¹ tereny zachêcaj¹ce do wypo-
czynku. Ale nad rzek¹ nic siê nie dzieje.
Urzêdnicy ci¹gle zas³aniaj¹ siê brakiem
pieniêdzy. Nie ma funduszy nie tylko na
planowany bulwar czy pla¿ê, ale przede
wszystkim na uprz¹tniêci ton gruzu, szk³a
i œmieci zalegaj¹cych obydwa brzegi rzeki.
Na razie miêdzy mostem Gdañskim a Cy-
plem Czerniakowskim pojawi³o siê osiem
niebieskich toalet. Zdaniem Przemka Pa-
ska, szefa fundacji Ja Wis³a, powinno byæ
ich znacznie wiêcej. Poza tym wzd³u¿ na-
brze¿a brakuje ok. 300 ³awek. Marek Pi-
wowski, pe³nomocnik ds. Wis³y, uspokaja,
¿e za kilkanaœcie tygodni po lewej stronie
Wis³y ma siê pojawiæ 31 koszy, i nie traci
optymizmu co do rych³ego rozpoczêcia
prac nad bulwarem.

29 Koncert znakomitego amerykañ-
skiego gitarzysty Jeana Paula Bourelly’ego
na Piazza przed Z³otymi Tarasami zainau-
gurowa³ tegoroczn¹ edycjê festiwalu War-
saw Summer Jazz Days. W tym roku wy-
st¹pi¹ m.in. Wynton Marsalis, trio Mede-
ski, Martin & Wood z Johnem Scofieldem,
Bill Laswell’s Material, Natalie Cole. Dzi-
siejszy koncert zainaugurowa³ równie¿
Jazz Club Akwarium, który po latach nie-
bytu zostanie wkrótce otwarty w Z³otych
Tarasach - kilkaset metrów od dawnej lo-
kalizacji. Miejsce zda³o egzamin. Kolejne
25 koncertów festiwalu odbêdzie siê w³a-
œnie tutaj.

Rozpocz¹³ siê XV Festiwal Sztuki Uli-
cy, najwiêkszy festiwal sztuki plenerowej.
W tym roku bêdzie mo¿na zobaczyæ na
nim wystêpy cyrkowe, spektakle, koncer-
ty, filmy, instalacje. Organizatorzy zapla-
nowali tak¿e grê miejsk¹ i piknik pod
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kolumn¹ Zygmunta. Festiwalowe imprezy
odbêd¹ siê na Rynku Nowego Miasta,
pl. Zamkowym, Agrykoli, pod Pa³acem
Kultury i Nauki i na rondzie Wiatraczna.
Przyjad¹ grupy teatralne z ca³ego œwiata.

Handel na koronie Stadionu Dziesiê-
ciolecia nie skoñczy siê 30 czerwca. Damis,
spó³ka zarz¹dzaj¹ca stadionem, wynego-
cjowa³a przed³u¿enie umowy dzier¿awnej
co najmniej o miesi¹c. Wczeœniej Central-
ny Oœrodek Sportu zapowiada³, ¿e kupcy
bêd¹ mogli handlowaæ do koñca paŸdzier-
nika, ale na b³oniach wokó³ stadionu.

30 Tegoroczne egzaminy maturalne
wypadaj¹ w statystykach lepiej ni¿ rok te-
mu. W Warszawie maturê zda³o 93,69 proc.

uczniów, podczas gdy rok temu 86,6 proc.
Jednak w statystykach ujêto tak¿e tych,
którzy oblali jeden przedmiot, ale dziêki
amnestii min. Giertycha, zdali maturê.
Egzaminy najlepiej napisa³y ogólniaki,
zda³o j¹ 97,37 proc. uczniów. W liceach
profilowanych – 83,21 proc., w technikach
– 81,39. S³abo wypad³y licea i technika
uzupe³niaj¹ce, w których ucz¹ siê doroœli
po zawodówkach. Tam obla³ niemal co
drugi uczeñ. Najlepiej uczniowie poradzili
sobie z wiedz¹ o spo³eczeñstwie i obowi¹z-
kowym dla wszystkich jêzykiem polskim –
oba przedmioty zda³o po 95,59 proc. Naj-
popularniejsz¹ na maturze geografiê zda³o
87,72 proc. uczniów.
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