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BÓL EMANCYPACJI
W O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajce dla dorosłych fantazja na temat związku Marii Konopnickiej
i Marii Dulębianki zaczyna się od wizyty we lwowskim archiwum – na wyświetlanej projekcji widzimy
poszukujące informacji na temat ich życia i łączącej je
relacji Agnieszkę Kwietniewską (Konopnicka) i Monikę Roszko (Dulębianka), ubrane w kostiumy z epoki. Przeglądane dokumenty ujawniają oblicze poetki
stojące w kontrze do silnego wizerunku wieszczki narodowej – i to po tę Konopnicką sięgają Wiktor Rubin
i Jolanta Janiczak.
Na scenie pisarka funkcjonuje wśród mocnych,
zdecydowanych osobowości, sama pozostając w zawieszeniu: to wchodzi, to schodzi z postumentu,
miota się między dotychczasową pozycją a wyzwoleniem się z niej: „chcę i nie chcę się odsłonić”. Nie potrafi mówić o sobie, bo obraca się w świecie wielkich,
zewnętrznych narracji – to one się liczą i tylko wobec nich może się opowiadać, do tego ma narzędzia.
W jednej z pierwszych scen Dulębianka mówi: „znaleźliśmy się w kraju bez języka i praw” – i wiemy, że nie
chodzi tu o jakiś miniony kraj. W spektaklu porządek
czasu historycznego i współczesnego są przemieszane, związki lesbijskie wciąż pozostają niewidzialne,
bo nie zyskały swoich reprezentacji w (pop)kulturze
– przeciwnie do gejów, którzy mają Brokeback Mountain, kaplicę Sykstyńską czy świętego Sebastiana.
W świecie Rubina i Janiczak za utrzymywanie
patriarchalnego porządku nie są odpowiedzialni wyłącznie mężczyźni – jedyną męską postacią jest szaleńczo zakochany w Konopnickiej jej były uczeń (Michał Kaleta), zupełnie przez nią ignorowany – dlatego
słaby i przegrany. W dodatku jego uczucie do dużo
starszej kobiety nie jest normatywne. Najsilniejszą
reprezentantką patriarchatu jest córka Konopnickiej,
Zofia (Kornelia Trawkowska) – z tego powodu otrzymuje męskie ciało Mariusza Adamskiego. To ona organizuje karierę matki, stoi na straży jej narodowego,
rocznicowego wizerunku – paląc zagrażające mu listy.
Bardzo ciekawa jest niejednoznaczność lesbijskiej
pary z Zachodu – realnej, faktualnej reprezentacji
związku dwóch kobiet, która niejako sama stawia się
w pozycji brakującego w Polsce wzorca. Śpiewaczka
Mabel Batten (Zuzanna Saporznikow) i pisarka/poetka Radclyffe Hall (Barbara Krasińska) – w których
życiorysie można znaleźć analogie do Marysi i Pietrka
(tak Konopnicka nazywała Dulębiankę), jak choćby
dzielącą je różnicę wieku – pochodzą z zupełnie innego, nieprzystającego świata, w którym temat kobiecej
(homo)seksualności zdążył już zaistnieć w publicznym dyskursie. Ich postulatom nie sposób odmówić
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zasadności, lecz opresyjna wobec Konopnickiej,
protekcjonalna postawa sprawia, że bardziej musi
się przed nimi bronić, niż budować sojusz. A jednak
to Mabel Batten – historycznie związana z „estradą”,
formułuje oskarżenia wobec teatru jako medium i instytucji powielającej oraz utrwalającej jego przemocowy porządek.
Paradoksalnie ten męskocentryczny teatr stanowi
dla Janiczak i Rubina jednocześnie przestrzeń emancypacji – mogą w nim zaistnieć nieheteronormatywne narracje i relacje, jak miłość tytułowych postaci.
Na scenie też formułuje się postulaty dotyczące obecności i reprezentacji damsko-damskiej miłości, ale i o
solidarność kobiet w ogóle, jednocześnie nawołując
do wyjścia poza – bo „to co tu, to za mało”. Duet wprowadza też na scenę osoby współtworzące spektakle,
które zazwyczaj pozostają ukryte, czyli technicznych
i inspicjentkę, próbując uczynić tę silnie zhierarchizowaną strukturę bardziej demokratyczną.
Bajka dla dorosłych działa na wielu poziomach,
uruchamia i podgryza różne dyskursy – też te niepopularne, jak reprodukowanie patriarchalnych schematów przez środowiska homoseksualne: w spektaklu Konopnicka i Dulębianka tak wizualnie (za sprawą kostiumów), jak poprzez zachowanie (poetka jest
niepewna, niezdecydowana, rozchwiana emocjonalnie; malarka prezentuje „męską” postawę) realizują
heteronormatywny wzór relacji. Innego jednak nie
mają: „ja sama czuję, że ten kostium nie oddaje mojej identyfikacji”, mówi Dulębianka. Bajka… pyta też
o kształt współczesnego feminizmu, nierzadko podszytego postawami, które krytykuje.
Agata Kwiatkowska
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pomina o powinności, jaka ciąży na kobiecie, która
chce swoją twórczością zaznaczyć się dla potomnych.
Dla Konopnickiej był to nakaz pisania na tematy
rocznicowe, historyczne, narodowe, przez co musiała
ukrywać przed publiką to, co ją pociągało – nie mogła pisać wierszy miłosnych do swojej kochanki czy
tworzyć fikcyjnych sytuacji na kształt ich związku.
To jak ogromny wpływ miała Dulębianka na Marię
zostało historycznie potwierdzone dzięki zapisanej
przez pisarkę ostatniej woli, w której życzy sobie ona,
by pochowano je we wspólnym grobie. Świadczy to
o istniejącej faktycznie zażyłości między kobietmi, co
twórcy uwidocznili poprzez język bohaterek – rozumiejących się i kłócących ze sobą, tworzących chemię
na scenie i bliskość w spojrzeniach i w geście, a co
najważniejsze – jednoczących je w milczeniu i pocałunkach.
Pytanie: „gdzie jesteście…?” (tutaj następował
szereg zawodów kobiecych) pojawiło się dwukrotnie w spektaklu jako bezpośredni zwrot do widza,
szczególnie do kobiet, które boją się zabrać głos,
zrozumieć siebie, pozwolić sobie na błędy i tworzyć
swoje historie świadomie. Ten performerski manifest jest dla mnie postulatem łamania tematów tabu,
a Janiczak i Rubin otwarcie właśnie na te najbardziej
bulwersujące opinię publiczną kwestie zwracają
uwagę. Postać Marii Konopnickiej zawiera w sobie
opowieści o bezsilności roli macierzyńskiej, o staraniach bycia dobrą obywatelką, podniecających córkę
wizjach myjącej się matki czy wreszcie rozmaicie zorientowanych pragnieniach seksualnych i potrzebie
spełnienia. Tandem Janiczak/Rubin chce zachęcić
swojego odbiorcę do zmiany perspektywy patrzenia:
do porzucenia idei ciągłego biczowania się za błędy,
do pozwolenia sobie na odkrywanie i akceptowanie
własnej tożsamości, tak jak Konopnicka odkryła ją
w wieku czterdziestu lat.
Odniesienia do homo- i biseksualności występujące w otaczającej nas faunie mają podkreślić, że
człowiecze pojęcie „przyzwoitości” jest tylko wytworem kultury, który w tym wypadku nie przystosowuje jednostek do życia w społeczeństwie, ale utrudnia
to. Twórcy powołują się na przykłady zwierząt, które
czerpią przyjemność z aktu płciowego, zaznaczając
w ten sposób przynależność człowieka do natury
i stosując to jako kontrargument do przyczepiania
homoseksualizmowi etykietki czegoś wynaturzonego.
Kolejne sekwencje Bajki dla dorosłych osnuwa
mgła erotyzmu – ponownie dosłownie wydmuchiwana przez obecnych na scenie technicznych za
pomocą elektronicznych papierosów – pojawiająca
się w scenach wyznań miłosnych czy wzajemnego
ściągania ubrań po ciemku przez bohaterki. Dzięki
wprowadzaniu elementów atmosfery bliskości moc-

Dramat Jolanty Janiczak pod tytułem O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych wyreżyserowany przez Wiktora Rubina pokazuje alternatywną (względem tej znanej ze szkół) wersję wydarzeń
z życia Marii Konopnickiej, przedstawiając ją przede
wszystkim w świetle nieopisywanej zbyt często relacji homoseksualnej z Marią Dulębianką. Czy słowa,
które padają ze sceny, mówiąc o tym, że przyjemność
jest sprawą publiczną, ale wymazaną ze słowników,
są w dzisiejszych czasach aktualne? Czy autorzy starają się stworzyć wspomnianą w spektaklu „tęczę pokoju” w temacie orientacji seksualnych człowieka?
Czy przemieszanie formy bajki z materiałem dokumentalnym i współczesnością miało sens?
Rozpoczęcie spektaklu od pokazania zapisu wideo z przeprowadzonych przez artystów poszukiwań
archiwalnych materiałów o Konopnickiej wprowadza
widzów powoli do świata pisarki, urzeczywistnia jej
postać (np. to, jak brzydkie miała pismo) i nakreśla
charakter spektaklu. Ten ostatni wyznacza spojrzenie na Konopnicką jak na pełną emocji kobietę,
a nie wieszczkę historii narodu polskiego. Rama
jubileuszu 25-lecia twórczości pozwala na przywołanie osób związanych z jej życiorysem. Możemy
obserwować jej błędy, słabości, konflikty, zmagania
z ogromną emocjonalnością. Poszukiwanie niezależności przez artystkę nie było łatwe, wiązało się
z uprzedmiotowieniem jej – najpierw jako żonę dla
korzystnego układu, potem jako matkę, którą nie
lubiła być, następnie jako dobre nazwisko do zawierania umów, przyjmowania zleceń, pisania na zamówienie z okazji ważnych uroczystości państwowych.
Trudno określić, czy było w jej życiu miejsce na to, by
tworzyła wedle swoich pragnień i by czerpała przyjemność ze swojego związku z kobietą. Te wszystkie
zdarzenia opowiadane są przez konkretne postaci
historyczne, których relacje z Konopnicką są burzliwe i domniemane, dzięki czemu poznajemy schowane w szafie elementy jej życiorysu. Właśnie dwie
duże szafy z tyłu sceny dają bohaterkom możliwość
ukrycia się w ich wnętrzu w sytuacjach kryzysowych,
ale, co ważne, na końcu Konopnicka i Dulębianka
wychodzą z szafy i dumnie stoją razem na scenie.
Świadczy to o tym, iż zrozumienie historii, poznanie
jej i skonfrontowanie się z nią pomaga człowiekowi
stworzyć siebie na nowo.
Nad pisarką wisi widmo historii polskiej, które
w scenografii dosłownie podwieszone zostało pod
sufitem pod postacią orła ze słomy, który ciągle przy-
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POWIĄZANI
Powiedzenie mówi, że rodziny się nie wybiera. Nie
mamy wpływu na to, z kim łączą nas więzy krwi. Czasami pokrewieństwo okazuje się jedyną cechą łączącą
ze sobą ludzi obcych sobie pod każdym innym względem: charakterologicznym, kulturowym, wyznaniowym czy światopoglądowym. Decydujemy jednak,
z kim chcemy się rozmnażać czy założyć rodzinę.
Choć i ten wybór jest nie do końca świadomy – popęd
to w końcu siła biologiczna, niezależna od człowieka,
irracjonalna. Łączy ludzi, którzy mogą się następnie
znienawidzić.
Taką podzieloną rodzinę tworzy Rafał Wojasiński w dramacie Siostry. Już spis postaci informuje
o wewnętrznym pęknięciu wspólnoty. Głównym bohaterem jest Romek i jego córka Benia, pozostałym
postaciom autor nie nadał imion, zredukował ich do
strukturalnych funkcji, które pełnią względem Beni
(Siostra, Szwagier, Matka). Kobieta mieszka ze schorowanym, kalekim ojcem w podupadającym i zadłużonym gospodarstwie we wsi, gdzieś na terenie Ziem
Odzyskanych. Bohaterowie sprawiają wrażenie uwięzionych we własnym domu i skazanych na siebie. Są
sfrustrowani, a ich rozmowy przepełniają wzajemne
pretensje, żal i rozgoryczene. Benia co rusz wypomina
ojcu, że dał jej życie, następnie że je zmarnował, a w
dodatku opieka nad nim uniemożliwia jej założenie
rodziny. Ktoś musi być winny w myśl sentencji: „No
ktoś mnie dręczy, bo jestem udręczona”1. Oddelegowywanie odpowiedzialności za własne życie i postępki towarzyszy pozostałym bohaterom, nikt nie chce
ponieść konsekwencji własnych wyborów (niezależnie od stopnia sprawczości). Romek również żyje
w poczuciu krzywdy – ojcostwo określa jako dożywocie i pragnie napisać pozew do bliżej niesprecyzowanego sądu o to, że świat go obraża. Argumentacja
Romka jest nie tylko logiczna, ale przede wszystkim
wyraża niesłychaną wrażliwość, niemoc i rozpacz
bohatera. Kieruje nim bunt wobec różnych aspektów rzeczywistości: od zasad życia społecznego po
siły natury kierujące życiem, na które człowiek (ani
żadna inna istota) nie ma wpływu. Bohater jest także
krytyczny wobec Boga jako stworzyciela i architekta
świata oraz religii.
Wzajemne wyrzuty Beni i Romka przeplatane są
oznakami troski i bliskości, która łączy tych dwoje,
a powracające jak mantra oskarżenia wydają się być
stałym elementem pejzażu, jak obowiązkowy w piosence refren. Główni bohaterowie niewiele robią – ich
życie sprowadza się do mówienia o tym, co stracili, co
by chcieli, a czego nie zrobią. Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się relacja ojca i córki skontrastowa-

fot. Magda Hueckel

niejszy efekt miały sceny pozornie błahych rozmów
czy niekontrolowanych kłótni. Metaforyczny język
teatralny połączony z żartami odnoszącymi się do
współczesności rozbrajał hermetyczne kody (kulturowe, historyczne).
Intrygujące dla mnie było włożenie na nogi
wszystkim ubranym w stylizowane na historyczne kostiumy aktorom butów zaprojektowanych przez francuski dom mody Balenciaga, które nadają przywoływanym historiom bardzo aktualny, nieco ironiczny
wydźwięk dotyczący uzależnienia od autokreacji, na
które cierpiała tak Konopnicka, jak wszyscy dzisiejsi
użytkownicy mediów społecznościowych. Kolorowe
paski na butach mogłyby zostać zinterpretowane jako
fragmenty tęczy, które w połączeniu ze sobą stworzą
jeden łuk – a więc każdy bohater jest koniecznym elementem historii, by ta mogła stanowić sensowną całość. Takim drobnym, choć drogim (!), gestem twórcy spektaklu puścili oko do widza, pozostawiając go
w zawieszeniu między fikcyjną ramą fabularną, a aktualnością poruszanych tematów.
Michalina Spychała
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na z relacją z pozostałymi członkami rodziny, którzy
wydają się jednogłośni i jednomyślni. Intrygujący
staje się zatem tytuł dramatu.
Wojasiński tworzy dialogi oparte na krótkich zdaniach, szyku przestawnym czy składni nie do końca
zgodnej z zasadami gramatyki. Zdania zdają się być
urwane, niedokończone, kolejne frazy uzupełniają
treściowo zdania poprzednie, dopiero wtedy nadając
całości sens. Tworzy to efekt odrealnienia, zaburzenia (czy też może wytrącenia bohaterów z równowagi). Stylizacja językowa oraz karykaturalny sposób
prowadzenia postaci budują groteskową atmosferę,
która może skojarzyć się z konwencją dramatu absurdu – zwłaszcza w scenach odwiedzin Siostry, Szwagra i Matki. W trakcie pierwszej wizyty goście co rusz
powtarzają slogany o tym, jak ojciec zmarnował im
życie, choć
nie podają
żadnych
konkretów,
które mogłyby wyjaśnić ich
stanowisko.
Nie wiadomo zatem,
czy ojciec
faktycznie
skrzywdził
kobiety, czy
też obwiniają go za
swoje niespełnione
ambicje.
Szwagier wydaje się drugoplanowym towarzyszem,
niemniej i on ma swoje pomysły na to, jak należałoby
się… uśmiechać. Ta wylewająca się z bohaterów fala
krytyki przeplatana jest wyrazem najświętszego oburzenia pod adresem Beni, Romka (który chowa się
we własnym domu) i stanu ich gospodarstwa. Para
nie odpowiada wyobrażeniu pozostałych członków
rodziny o stylu bycia, sposobie myślenia i funkcjonowania. Trio nie pomaga Romkowi i Beni, ale jednocześnie zasłania się moralnością i powierzchownym
katolicyzmem. Ich druga wizyta, a zarazem finał dramatu, ma iście mrożkowskie zakończenie. Po śmierci
Romka podporządkowują sobie Benię, czyniąc z niej
służącą, przejmują kontrolę nad nią i majątkiem, by
w poczuciu zadowolenia… zatańczyć.
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KAMERALNA
OPOWIEŚĆ
Czytając Siostry Rafała Wojasińskiego można odnieść
wrażenie, że to nie akcja jest najważniejsza, a dialogi
i relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami. Zdaje
się, że reżyserująca czytanie Alina Moś-Kerger podąża tym tropem, wybierając taką formę, która pozwoli
słowom wybrzmieć, jednocześnie ujawniając ich teatralny potencjał (choć trzeba przyznać, że materiał,
na którym pracuje, jest dość trudny). W tym celu reżyserka sięga po konwencję rodem z Dogville Larsa
von Triera i w przemyślany sposób tworzy inscenizację Sióstr,
która, dopracowana
na właściwie
wszystkich
poziomach,
pod wieloma
względami
bliska jest
pełnowymiarowemu,
choć kameralnemu
przedstawieniu.
Tym razem (w przeciwieństwie
do poprzednich czytań) zrezygnowano z wykorzystania podestu
Małej Sceny, miejsce inscenizacji przeniesiono na
środek sali, a krzesła dla widowni ustawiono dookoła,
wzdłuż ścian. Przestrzeń gry wyznaczono naklejoną
na podłodze białą taśmą tworzącą kontury pomieszczeń – dokładnie tak jak we wspomnianym Dogville.
Scenografię potraktowano w sposób dość skrótowy
(najprawdopodobniej z powodów organizacyjnych):
w największym „pokoju” ustawiono krzesła i stół,
a na nim dwie szklanki w metalowych osłonkach
i butelkę tanich perfum (w trakcie czytanie będą one
co jakiś czas rozpylane przez Benię). Taki układ sceny
i widowni sprzyja prowadzeniu kameralnej narracji,
minimalizuje dystans, wręcz tworzy sytuację podglądania bohaterów, którzy w dużej mierze po prostu
siedzą i rozmawiają.

Ula Bogdanów
R. Wojasiński, Siostry, str. 42 [online: http://www.gnd.art.
pl/wp-content/uploads/2019/04/Siostry_-Rafa%C5%82Wojasi%C5%84ski.pdf].
1

fot. s. 5: Paulina Kubas
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Kostiumy (zaprojektowane przez Natalię Kołodziej – zresztą tak jak i scenografia) są współczesne,
ale mają w sobie coś teatralnego, widać, że zostały
one dobrane specjalnie na potrzeby czytania – na
przykład Siostra występuje w garsonce, Matka ma
na sobie kurtkę z ozdobnym futrem, a o odmiennym
statusie Beni i Romka świadczą ich bose stopy. Nie
bez znaczenia jest też gra świateł i warstwa muzyczna. Za tę ostatnią odpowiada Dominik Strycharski
– kompozytor współpracujący między innymi z Bartoszem Szydłowskim i występujący w jego ostatnich
przedstawieniach: Konformiście i prezentowanym na
tegorocznym R@Porcie Wałęsie w Kolonos. Podobnie jak i w innych spektaklach, w Siostrach Strycharski tworzy tło muzyczne nagrywając różne odgłosy
i samplując je na żywo. Echa, pogłosy, wszystko to
pobrzmiewa gdzieś w tyle, dyskretnie, choć są i takie
momenty, w których dźwięk zaczyna dominować.
Aktorzy grający Benię (Adrianna Jendroszek) i jej
ojca Romka (Rafał Kowal), obecni na scenie od samego początku, starają się wyjść poza klasyczną sytuację
czytania dramatu, choć oczywiście samego aktu czytania nie ukrywają. Próbują to jednak w jakiś sposób
zneutralizować (i trzeba przyznać – dość umiejętnie), dbają o gestykulację i nawiązywanie kontaktu
ze scenicznymi partnerami. Dominuje tu realistyczny, psychologiczny styl gry aktorskiej z komicznymi
elementami. Z nieco innego porządku są postaci
Siostry (Monika Babicka), Szwagra (Piotr Michalski) i Matki (Elżbieta Mrozińska). Ich ruchy i sposób
mówienia charakteryzuje specyficzna powtarzalność
o komediowym wydźwięku – widać to na przykład
w scenach, w których wchodzą w szeregu do domu
i po kolei wycierają buty w taki sam sposób. Zresztą
humorystycznych elementów Moś-Kerger poszukuje
też w samym tekście, starając się wydobyć z niego jak
najwięcej niusansów i uczynić go bardziej przystępnym.
Odnoszę niestety wrażenie, że wszystkie te zabiegi nie do końca działają, że uwaga widzów dość
szybko się rozprasza, a całość mimo wszystko stawia
pewien opór – choć to najprawdopodobniej kwestia
samego tekstu. Jednocześnie jednak muszę przyznać, że podsłuchane po czytaniu komentarze publiczności świadczą o innym, zaskakująco pozytywnym odbiorze Sióstr.

Baśń to gatunek literacki niestroniący od niepospolitych i osobliwych elementów fabuły. Niech więc nie
dziwi nikogo posunięcie Jolanty Janiczak i Wiktora
Rubina, którzy spektaklowi O mężnym Pietrku i sierotce Marysi nadali podtytuł Bajka dla dorosłych. Jak
jednak biograficzna herstoria Marii Konopnickiej ma
się do spisanych na papierze fantastycznych historii
dla najmłodszych?
Napisany przez Konopnicką ponad sto lat temu
na Śląsku Cieszyńskim wiersz o tytule Rota wraz ze
skomponowaną doń muzyką jest jednym z kilkudziesięciu kanonicznych polskich tekstów kultury
o charakterze narodowym i patriotycznym. Uczy się
o nim w szkołach, śpiewa go na akademiach i uroczystościach państwowych. Uważany jest nawet za
hymn (co prawda nie całej Polski, ale niewiele brakowało). Powoływana w nim przez podmiot liryczny
polska wspólnota, mająca własny język i królewskich
przodków, ogłasza otwartą deklarację oporu i obrony (z Bożą pomocą) własnej integralności, wyjątkowości i imienia kraju przed Krzyżakiem-Niemcem,
który zajmuje terytorium państwa, prowadzi własną
germanizacyjną politykę i odbiera Polakom godność.
Urodzona w Suwałkach pisarka stworzyła jednak także sporo fantastycznej i realistycznej prozy dla dzieci.
Lirykę zwykła podpisywać męsko brzmiącymi pseudonimami (Marko, Jan Sawa, Mruczysław Pazurek),
była zwolenniczką praw kobiet, a na dodatek wiele lat
swojego życia spędziła podróżując i mieszkając z malarką Marią Dulębianką.
Rota jest więc pieśnią czynu – nakreśla konkretny
problem i proponuje stanowcze metody walki z nim.
Toteż nie dziwi mnie gest nazywania Konopnickiej
patriotką – gest jednocześnie równający osobę z jej
twórczością i politycznie zawłaszczający życiorys. Powielana, subiektywna interpretacja dzieła literackiego
niebezpiecznie łączy w jedno podmiot liryczny i autorkę. Mamy tutaj do czynienia ze społecznym performansem działającym na pisarce. Konsekwencją tego
aktu jest kłótnia wyobrażeń: troszczącej się o naród
Konopnickiej – żony swojego męża i matki ośmiorga dzieci, a Marii-feministki, piszącej dla tygodnika
„Bluszcz” aktywistki, żyjącej przez dwadzieścia lat

Ada Ruszkiewicz
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u boku innej kobiety, co wzmaga dyskusję nad orientacją seksualną autorki. Historiograficzne definiowanie Konopnickiej jako lesbijski, osoby heteroseksualnej, biseksualnej czy aseksualnej na podstawie ograniczonych danych biograficznych niestety wydaje
się niezbędnym kryterium w debacie publicznej nad
obecnością (lub nie) pieśniarki w gronie zasłużonych
ojczyźnie. Nieheteronormatywna twórczyni epiki dla
dzieci wedle konserwatywnych środowisk nie mogłaby zostać wzorcową patriotką. Autorka monumentalnego wiersza, matka ośmiorga dzieci jest już za to
sztandarowym ideałem, co zaznacza pojawienie się
terminu „kłamstwo konopnickie”, którego użył kilka
lat temu Artur Zawisza, polityk związany z ruchami
narodowymi na wieść o tym, że pisarkę i malarkę mogło łączyć coś bardziej intymnego niż przyjaźń. Silnie
patriotyczna recepcja twórczości Konopnickiej dotyczy tych utworów, które w przeszłości stały się częścią polskiego elementarza. Takim utworem jest Rota
– czyli pieśń, którą interpretuje „na poważnie”, jakby
zapominając, że najmłodsi Polacy i Polki zaznawali
(jeśli nie nadal zaznają) osobliwej fantastyki Konopnickiej, malowniczych krasnali i uroczej gęsiarki. Paradoksalnie to ponowne spojrzenie na prace poetki,
ale inne niż narodowe, może przełamać jej reprezentację1. Z pomocą nowej interpretacji przychodzi angielskie słowo queer – oznaczające rzeczy czy postawy nie
tylko dziwne i ekscentryczne na poziomie tożsamości –
skąd ma ono związki ze zjawiskami LGBT – lecz także
pochodzenia: fantastycznego, wymyślonego, nadzwyczajnego. Jak jednorożce, elfy i skrzaty.
Członkowie polskiego panteonu dawnych wieków
tacy jak Kopernik, Puławski, Kościuszko, Piłsudski,
Słowacki, Mickiewicz, Norwid, Wyspiański czy Konopnicka mają według mnie szansę na długotrwałą
obecność w gronie wybitnych przedstawicieli historii
właśnie dzięki rywalizacjom kontrfaktualnych scenariuszy autorstwa różnych grup, odmiennych frakcji
politycznych i światopoglądowych. Choćby prawicowi oponenci i tępiciele LGBT chcieli ze zdwojoną
siłą wieścić, że autorka Króla Błystka, Kociego Oczka
i Koszałka-Opałka nie była lesbijką, to i tak największą skuteczność tej tezy przynosi przeciwstawna
opinia, głosząca biseksualność jednej z najlepszych
polskich pisarek.
A, no i nie zapominajmy o zasadzie „białego
niedźwiedzia”, albo, żeby było mniej rasistowsko,
a bardziej queerowo, „różowego słonia”. No i o kim
teraz będziecie myśleć na hasło „pieśniarka ludu”?

Za górami, za lasami, nad wieloma rzekami, pośród
jezior i łąk był sobie kraj. Piękny i różnorodny teren
stanowił prawdziwą oazę dla swoich mieszkańców.
Przywiązanie do ziemi było dla nich bardzo ważnym
elementem tożsamości. Często przyszło im przesuwać granice państwa, ale ziemię za każdym razem
traktowali jak swoją. Często podkreślali, jak ważne są
dla nich tradycyjne wartości. Dlatego też dbali o najstarsze puszcze i ginące gatunki zwierząt, zabiegali
o utrzymanie bogactwa swojego języka i czytali sobie
wzajemnie rodzimą literaturę.
Większość mieszkańców była wierząca, szanowali
prawdę i dobro oraz przykazanie miłości – z empatią
odnosili się do swoich krajan i krajanek. Nie czynili
innym, co im samym było niemiłe, dlatego nie nakazywali nikomu, jak ma żyć i z kim. Wiedzieli, że ich

Peter Bruegel Starszy, Kraina szczęśliwości, wikipedia.org

wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność
drugiego człowieka. Dzięki temu czuli się w swojej
wspólnocie akceptowani – nie wstydzili się siebie,
więc nie czuli przymusu, by coś przed sobą kryć. Reagowali szczerze, dzięki temu byli szczęśliwsi od innych narodów.
Lubili świętować i podkreślać swój patriotyzm.
Dlatego też dawali wszystkim obywatelom i obywatelkom równe prawa i możliwości rozwoju. Każda
rocznica była dla nich okazją do zadawania pytań dotyczących historii – dlaczego tak się wydarzyło? Co
na to wpłynęło? Jaką cenę przyszło płacić za zwycięstwa i za klęski – czy było warto? Zawsze patrzyli na
sprawę z różnych perspektyw, bo mieli silne poczucie sprawiedliwości. Dumali nad faktami, zwłaszcza
tymi, które nie pasowały do reszty. Fascynowało ich,
jaką skomplikowaną istotą jest człowiek, który waha

Paulina Kubas
Szukającym takich historii o pisarce polecam dwa skecze: jeden
autorstwa Kabaretu Moralnego Niepokoju (w którym to Rota
wywołuje z Konopnickiej Niemkę), drugi – kabaretu Barbie
Girls (z Konopnicką odczytującą swoje notatki z miłosnych
i erotycznych doświadczeń).
1
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„PRAWDA JEST
KONKRETNA”

się, wątpi, czasem błądzi, a mimo to zdolny jest do
czynów wielkich, godnych podziwu. Dzięki tej pracy
pamięci bohaterowie ich historii byli wiecznie żywi,
bo zachowywali swój ludzki wymiar, nie zamieniali
się w martwy kamień.
Bardzo dbali o czystość, dlatego nie mieli pod
dywanem nierozwiązanych spraw i przemilczanych
konfliktów. W szafach wisiały uporządkowane ubrania, od dawna nie było tam żadnych trupów! Zmarłych zaś kładli na cmentarzach na wieczne spoczywanie. Nie wykopywali ich do badań, nie przenosili
szczątków wbrew czyjejś ostatniej woli, a tym bardziej nie zasypywali potajemnie nekropolii, jak to
czynili w innych krajach.
Chwila, chwila. To miała być baśń. A tu, póki co,
samo dobro. To jest niedobre, mdłe, czytelnik nie
dotrwa do końca. Ktoś tu pomylił konwencje gatunkowe. W baśniach zawsze pojawia się czarny charakter i starcie ze złem, bez tego nie ma morału. Nie ma
żadnej przemocy ani krzywd czy walki o dominację.
Gdzie jest konflikt? Dramaturgia potrzebuje konfliktu jak kwiat wody. Nie ma się co oszukiwać, nawet
postdramatyczna opowieść ma w sobie napięcie, bohater jest tragizmem podszyty! Czego z tej „bajki” się
można nauczyć? Że niby można żyć bez dramatu?
Chyba tylko po to, by szczęśliwie umrzeć – z nudów.
Można wyjść poza schemat, ale nie trzeba tam zostawać. Ani to pure fiction, ani pure nonsens. Utopię tę
waszą utopię.

Z Jolantą Janiczak i Wiktorem Rubinem, twórcami
spektaklu O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla
dorosłych, rozmawia Mateusz Kaliński

Mateusz Kaliński: Jak wyglądała praca historyczna nad spektaklem? Gdzie kończy się badanie historycznoliterackie, a zaczyna interpretacja?
Jolanta Janiczak: Wygląda to tak, że najpierw muszę
bardzo dobrze zbadać temat – nie jestem w stanie
pisać, kiedy nie mam go uczciwie zbadanego – czyli
staram się przeczytać praktycznie wszystko, a potem
odciąć od tego i iść swoją drogą tam, gdzie mnie to
nakierowuje dzisiaj. Nie jestem w stanie odzwierciedlać tylko historii – w tym się zamknąć – tylko muszę
znaleźć napięcie między historią i tym, czym ona jest
tutaj, dzisiaj, teraz. Dlatego ten proces jest taki czasochłonny i męczący. I obrazy, które działają, dopiero
wyłaniają się, kiedy spotykają się na zasadzie jakichś
problemów albo, powiedzmy, asocjacji, albo wrażeń.
Ja zawsze stawiam te postacie tak, że one z perspektywy „dzisiaj” rozliczają się ze swoim życiem, odnoszą się do swojego życia; rozliczają się z tym, jakimi
były osobami; co w ich biografiach jest nośne kulturowo – co je właściwie ocala od zapomnienia.

Ula Bogdanów

TEATRALNY LABIRYNT

I jak to właśnie było z podejściem do Konopnickiej, która dzisiaj nie jest oceniania jako przesadnie progresywna feministycznie? Pokazują
to badania Leny Magnone, ale też powracająca
relacja z Warszawskiego Zjazdu Kobiet w 1907
roku, kiedy Konopnicka wyszła z sali po słynnym wystąpieniu Zofii Nałkowskiej. Zresztą
pokazuje to podejmowana krytyka feministyczna ówczesnej emancypacji. Skąd mimo
to pewność, że właśnie trzeba podjąć temat feminizmu poetki? Dlaczego się nim zajęliście,
mimo wielu wątpliwości?

Znajdź drogę z Teatru Miejskiego do Sceny YMCA.
Powodzenia!

Wiktor Rubin: Myślę, że najciekawsze w Konopnickiej jest to, że jej biografia jest słaba do budowania
manifestu – negocjuje ona różne swoje wizerunki,
w których musi uczestniczyć. Przez lata była zmuszona do gry, począwszy od wizerunku matki-Polki,
matki ośmiorga dzieci, mężatki, patriotycznej poetki, na którą chciał ją namaścić Sienkiewicz – i w
gruncie rzeczy namaścił – to, że Orzeszkowa, wywierała na nią presję, żeby została lewicującą autorką,
związaną z emancypacją i krytyką Kościoła, sytuacja
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ze związkiem z Dulębianką oraz obowiązki, do których Konopnicka, jako pozytywistka, się poczuwała.
Pozytywizm w pewnym sensie wykastrował jej twórcze „ja” poetyckie. Dla mnie najciekawszy był proces
negocjacji między tymi wizerunkami, obowiązkami,
powinnościami – to właściwie chciałem zrobić głównym tematem spektaklu. Najbliższy nam to chyba
dzisiaj temat – tych ról i pozycji, które musimy negocjować, mamy trochę więcej niż ludzie niegdyś i właśnie proces negocjacji jest dla mnie najciekawszy.

w pierwszej części spektaklu – czy nie jest tak, że
trzeba pozwolić jej wyemancypować się samodzielnie? Na to, by stała się tym, kim sama chciałaby się
stać, zanim będzie mogła stworzyć się w obrębie jakiegoś dyskursu?

Chciałbym pociągnąć kwestię wpływu Sienkiewicza. Mówi się, że to właśnie Sienkiewicz
Konopnicką stworzył – po jego pozytywnej
recenzji jednego jej wiersza, w której nazwał
ją „słowiczym głosikiem” zabrała dzieci i pojechała do Warszawy. To on niejako Konopnicką
publiczną określił i dopiero wiele lat później
mogła zostać „drugą” Konopnicką, czyli matroną, co zresztą nie okazało zbyt ciekawą rolą.

JJ: Ale też musi mieć te postaci, które ją do tego zmuszają – ktoś jest potrzebny, żeby w ogóle wiedzieć
o potrzebie emancypacji.

WR: Emancypacja jest procesem nigdy niedokonanym; procesem, który wiąże się z rozwalaniem
pewnych struktur, powoływaniem innych, ze zmianą pewnych relacji. To u Konopnickiej było bardzo
dynamiczne.

WR: Łatwo wiedzieć w domu kim jesteś, ale każde
wyjście z niego i spotkanie z ludźmi pokazuje coś innego.
Wracając jeszcze do córek – czy inne jej dzieci
(choćby Laura, która miała z matką także dość
ciężkie przejścia) pojawiły się gdzieś w procesie tworzenia spektaklu?

WR: W pewnym momencie Konopnicka została
ogłoszona nawet „czwartym wieszczem”, miał miejsce jubileusz i pewnych rzeczy wieszczowi nie wypadało robić. Dzisiaj też żyjemy w kulturze wizerunków, więc ten rodzaj negocjacji gier jest nam bliski.

WR: Laura była bardzo ciekawą bohaterką – długo
myśleliśmy, że ona się pojawi.
JJ: Ale ona też jest „słabszą wersją Heleny”, jeśli chodzi o intencje względem matki. Laura także chciała
swobody, prawa do ekspresji i ją Konopnicka była
jeszcze w stanie zaakceptować, ponieważ jej wolność
znajdowała się tylko w obrębie sceny, czyli tak jakby
w cudzysłowie. A Helena poleciała po całości eksperymentując z rzeczywistością, co było dla matki totalnie nie do przyjęcia – tak jakby takiej części siebie
się bała albo posiadała taką część i była z nią bardzo
dobrze obeznana, robiąc te same rzeczy co córka, tylko ich nie ujawniając.

MK: I właśnie ten jubileusz, który stanowi ramę czasową dla waszego spektaklu, był w cieniu jubileuszu
Sienkiewicza, który miał miejsce rok wcześniej. I u
was z jednej strony mamy ten napór autora Trylogii,
z drugiej strony napór jej dzieci, szczególnie Zofii
i Heleny, z trzeciej strony wreszcie pojawiają się feministki, które próbują Konopnicką na swoją stronę przeciągnąć, nie można też zapominać o wpływie Dulębianki na poetkę. Odniosłem wrażenie, że
ona się trochę w tych wpływach gubi, szczególnie
fot.: Paulina Kubas

Czyli Helena była takim negatywem dla Konopnickiej,
który pokazywał to, kim
ona mogła by być?
WR: Raczej takim niewygodnym gościem na urodzinach –
takim, który mówi za głośno,
mówi za dużo, porusza nieodpowiednie tematy, ale wciąż
musi być zaproszony.
JJ: Ale też Helena przerażała Konopnicką, ponieważ nie
dbała zupełnie o opinię. To jest
ta różnica – bardzo ważna też
różnica w Polsce: możesz robić
różne rzeczy, póki tego nie widać. Konopnicka dobrze to so-
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też L Word, ale miał on taki problem – to jest mega
ciekawy problem – polegający na tym, że mam poczucie, że ważniejsze było w nim przedstawienie
bogatej klasy średniej amerykańskich kobiet, a ich
homoseksualizm pokazano w wersji superładnej, takiej superokładkowej. Miło było na to popatrzeć: jak
one żyją, jak się z tym obnoszą, jakie mają problemy.
Ale w tej kulturze masz cały przekrój społeczny. Jak
na Netflixie szukałam, bo chciałam wszystko o LGBT
obejrzeć, to na dwanaście filmów o homoseksualistach dwa opowiadały o laskach – Carol i Pustynna
burza, ale tam powiedziane jest wprost, że to jednak
jest jakaś forma terapii, odejścia od mężczyzny.

bie zamaskowała – nie było widać jej romansów, a ona
sama, jak mówiono, była niewiastą bardzo kochliwą.
Natomiast Helena robiła to wprost. Ci, co mówią czy
robią rzeczy wprost, są bardziej niebezpieczni, bo
ich zachowanie jest obnażające dla innych. Odsłania
różne tęsknoty, różne marzenia, pragnienia czy też
zachowania ludzi – mówi: „robicie tak samo, dlaczego się gorszycie?”. Laura była po prostu aktorką, ale to
też za dużo w percepcji jej matki.
WR: Znasz tę sytuację, kiedy Konopnicka pisała list
do Kotarbińskiego, który był dyrektorem teatru (dzisiaj imienia Słowackiego) w Krakowie i prosiła go, by
jej nie zatrudnił?

Trochę tak psychoanalizowane.

Tak, tak, długo by mówić o sytuacji aktorki
w XIX wieku. A jak to było z listami Konopnickiej? Wyszedł kilka lat temu zbiór jej listów do
dzieci w wyborze Magnone, ale u was podejmowany jest przede wszystkim temat dokumentów spalonych.

JJ: Tak. Jakby to zawsze było dysfunkcyjne.
Zwróciłem ostatnio na to uwagę, że w stosunku
do homoseksualnych mężczyzn przemoc słowna paradoksalnie nadaje im podmiotowość,
w wypadku kobiet natomiast temat zdaje się
nie istnieć poza żartami polityków.

JJ: Temat tych spalonych listów pojawiał się w różnych biografiach poetki. Podobno Zofia dopalała je
jeszcze w latach 50., pod koniec życia.

JJ: Tak, Goebbels zastanawiał się przez chwilę czy
penalizować lesbijki, ale doszedł do wniosku, że po
co wyciągać problem społeczny, którego nie ma,
po co w ogóle pokazywać takie rzeczy. Ale ostatnio
znalazłam informację z serii niemieckich rozliczeń
z nazizmem, która mówi, że one jednak były bardzo
ciemiężone. Wyszły właśnie dwie rozprawy, na razie
nie przetłumaczone na polski. W Polsce ludzie nie
umieją wypowiedzieć słowa „lesbijka”, tylko czytam
komentarze z marszu równości „jakie brzydkie są te
»lizbijki«”, a inni pytają co to są te „lizbijki”.

Wasz spektakl sytuuje się w kontekście czegoś,
czego właściwie nie ma, czego nie widać w publicznym dyskursie, czyli homoseksualności
kobiet – nie występują one w mainstreamie,
nawet w dyskursie akademickim – co stwierdził chyba Piotr Laskowski podczas jednego ze
swoich wykładów – są niewidoczne. Nie funkcjonują, nie mają podmiotowości – publicznie
występuję często jako przedmiot lub materiał
na żart dla polityków. Jak można zmienić tę sytuację? Formą bliższą gwałtowności manifestu
czy raczej pracą u podstaw?

Z drugiej strony mamy też najgłośniejszą sprawę Sklepowicza, który akurat został za to skazany. Ale jak według was można te historie
pokazywać nieprzemocowo? To chyba nie jest
już kwestią tolerancji czy akceptacji, ale normatywizowania; tego, że jesteśmy tymi samymi ludźmi, żyjemy w ten sam sposób, w tym
samym świecie…

JJ: To jest trudne pytanie, bo część kobiet, które są homoseksualne i żyją w związkach, ma problem z ujawnieniem, określeniem. To wszystko jest złożone. Jak
rozmawiałam z dziewczynami, które bardzo aktywnie działają na polu równości w Polsce, wychodziło,
że one są niewidzialne – nie dostają żadnych dotacji,
na przykład na projekty, nie mają żadnego instytucjonalnego wsparcia. Jedyna pomoc, którą dostają,
dostępna jest na projekty edukacyjne o tolerancji. To
nikogo nie interesuje. Zauważ, że film, który opowiadał o kobietach, dotarł wszędzie i był nagradzany, to
było Życie Adeli – nakręcony przez faceta, zrobiony
metodami bardzo przemocowymi, było po tym filmie
dużo afer. Poza tym żadna z tych produkcji, które są
świetne – na przykład Jamie Babbit, amerykańska reżyserka, która zrobiła między innymi But I’m a Cheerleader i kilka innych bardzo ciekawych obrazów
lesbijskich – nie przeszły nigdy do mainstreamu. Był

JJ: …i negocjujemy ze sobą przestrzeń. I właściwie
dla każdego starczy. I dla nas, i dla was, i dla prawicy,
i dla lewicy. Tylko że akurat prawica zawsze chce zabierać, mówi, że nie starczy.
WR: Lewica trochę też.
JJ: Lewica trochę też. Jednak gdyby to negocjować,
okazuje się, że dla wszystkich starczy możliwości
i przestrzeni. I mnie się wydaje, że przykład w sprawach edukacyjnych, jeśli chodzi o homoseksualizm
dał w Stanach serial Six Feet Under: główny bohater,
który śpiewał w scholi kościelnej był gejem i miał
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Wywiad
wszystkie z tym związane problemy – i on dla tolerancji zrobił więcej, niż bardzo wywrotowe manifesty
i zachowania w latach 60., czyli pokazał, że homoseksualizm jest normalny, a nie ekscentryczny.

I niech wierzy, bo może nie ma innego wyjścia. Język
wyprowadza nas z życia, pozwala uzyskać jakąś inną
godność – bez potrzeby dominacji i władzy.
Romek stanowi dość tajemniczą postać. Mimo
że w trakcie trwania dramatu dostajemy kilka
informacji na jego temat, to wciąż wymyka się
czytelnikowi. Kim on jest?

Spektakle takie jak wasze wpisują się trochę
w narrację ujawniania nieheteronormatywności postaci ikonicznych – czy w ten sposób
powinniśmy podchodzić do biografii znanych
ludzi?

Romek zadaje dziecinne pytania. Jest szaleńcem,
którego szaleństwo chroni przed szaleństwem świata
normalnych. Romek nie ma możliwości skończenia
sześciu klas, nie rokuje, nie ma jak wejść w system,
więc jest nadzieją. Byli nią także prorocy, geniusze
tacy jak Sokrates, Diogenes, Paracelsus, którzy nie
mieli pełnych możliwości dostosowania się do rzeczywistości.

WR: Biografia jest chyba dobrą formą, ponieważ wymusza konkret. Brecht zresztą mówił, że prawda jest
konkretna. Trudniej przemycić pewne rzeczy, gdy się
rozmawia na uściślony temat. Konkret jest bardziej
bezwzględny od prawd ogólnych. Ideologia propaganda czy stereotyp zawsze posługują się ogólnymi
zwrotami. Myślenie konkretne jest twórcze.

Mimo że Benia wydaje się główną bohaterką,
to jednak w finale gwałtownie znika, jej rola
nagle traci znaczenie. Skąd ta decyzja?
Powoli staje się niewolnicą, zostaje spychana przez
silniejszych, wreszcie wykorzystana do służenia swoją pracą. To odbieranie wolności. Każdy z nas tak znika – tak ma po cichu, niepozornie odbieraną wolność.
Aż w końcu się poddaje i godzi. Czasami na wszystko,
czasami na cierpienie ludzi obok, na zbrodnie. To jest
spychanie istnienia, które funkcjonuje pośród innych
– myślę, że dość łatwe do zaobserwowania.

LUDZKA
POTRZEBA
BAJKI
Z Rafałem Wojasińskim,

Proszę opowiedzieć o swojej decyzji, by mimo
całkiem naturalistycznej treści dramatu zakończenie uczynić jawnie mrożkowskim.

autorem dramatu Siostry,
rozmawia Mateusz Kaliński

fot. z archiwum GND

Na czym polegają specyficzne przynależności
postaci ujęte w spisie osób dramatu? Wynika
z niego, że Siostra, Szwagier i Matka są powiązane z Romkiem, jednak unika pan bezpośredniego ich nazywania.

RW: Realizm jest dla mnie mało przekonujący, tak
jak swojskość i autentyczność. Przecież to, że istnieje coś takiego jak świat i cywilizacja umieszczona na
kuli w wielkim kosmosie nie jest normalne. Realizm
trochę to kurczy, zamyka, zwęża. Dlatego ludzie tak
potrzebowali religii. Czy do nas dociera, w czym my
bierzemy udział? Czy wiemy, w czym?

Chciałem wyjść ze schematu komunikacji między
ludźmi. To, kim człowiek jest, i to, co mówi, jest przecież objawem pewnej „choroby” istnienia, choroby
świadomości, z której nie ma jak się obudzić, która
go zmienia bez jego udziału. Kiedy choroba lub szaleństwo zaczynają odrywać język od świadomego
kreowania, wtedy zaczyna się dla mnie nadawać jako
materiał na wzór, tak jak powstaje wzór chemiczny
czy fizyczny, który jest niepodobny do chaosu zniszczenia, jakiego może dokonać np. wulkan (a podlega
on zasadom opisanym we wzorach). I daje się przecież opisać jako czysty, ładny i uporządkowany na papierze szyfr. Język tu może mniej zawodzić niż samo
życie, mniej rozczarować, więc uwalniać od instynktu
przemocy. Stąd może potrzeba bajek, w które człowiek wierzy chętniej niż w udowodnione zdarzenia.

Jaka jest dla pana różnica w procesie twórczym
między pisaniem dramatu a prozy?
Zmniejsza się. I chciałbym, żeby zmniejszała się nadal, żeby moja proza wzbogaciła się o język dramatu,
który bardziej pozwala chodzić, gdzie się chce, myśleć, co się chce – poza granicami tego, co nam się
dyktuje, co się wmawia. Może to nas jakoś uchroni
przed czającym się złem i demagogią. Skłoni do samodzielnego myślenia. Systemowe rozwiązania już
są sprawdzone. Przecież jeśli wychowanie, wyznania, maniery, kultura, rozwój nauki nie uchroniły
nas przed ludobójstwem, to co nas chroni? To o co
tu chodzi?
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SKANDAL!

ranking! Ze świeżą energią do foyer wkroczył znany
– szczególnie w Poznaniu i Warszawie – krytyk kulinarno-teatralny, prezentując się znakomicie w szarej
koszuli urozmaiconej motywem przepołowionych
żółtych gruszek oraz w czerwonych spodniach. Strzał
w dziesiątkę! Natomiast znany krytyk teatralny wybrał na tę okazję ciemnozieloną koszulę w kwieciste
pąki i ciernie – czyżby symboliczne przejście od dynamicznych wzorów marynistycznych do bardziej
stonowanych odcieni żywiołu ziemi miało zaznaczyć
baśniowo-dystopijny charakter repertuaru czwartego
dnia festiwalu? Wielkie brawa za trzymającą w napięciu dramaturgię stylizacji!

W trakcie oglądania spektaklu O mężnym Pietrku
i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych moją uwagę
przykuła głowa widzki dwa rzędy przede mną. Blond
czupryna poruszała się kilkakrotnie na boki w geście
zaprzeczenia. Kiwanie głową powtarzało się kilkakrotnie. Pierwsze zinterpretowałam jako niedowierzanie (scena z nagą aktorką). Drugie jako sprzeciw
– towarzyszyło mu sapnięcie (na tekście o konieczności powstania trzeciej płci), zaś ostatnie swą dynamiką
odesłało mą myśl ku nerwowemu wzburzeniu (pocałunek dwóch Marii).
Przy wyjściu Pani skierowała do koleżanki następujące słowa: 1) obrzydliwe, 2) straszne, 3) no ohyda,
4) po prostu ohyda!
Widzom przypominamy, by przed zakupem biletu zapoznać się z opisem spektaklu lub skonsultować
się z opinią recenzentów, gdyż każdy spektakl może
zagrażać życiu lub zdrowiu. Do teatru nie wchodzi się
bezkarnie.

RODZINNA
WYKREŚLANKA
Wśród poniższych liter ukryto 13 imion sióstr – bohaterek różnych dramatów. Można je odczytywać poziomo, pionowo, po skosach i wspak, a dana litera może
wchodzić w skład kilku imion. Znajdź je wszystkie,
a następnie połącz je w pary (i w jedną trójkę). Dla
ułatwienia podajemy tytuły dramatów: Antygona, Siostry, Moralność pani Dulskiej, Balladyna, Trzy siostry,
Poskromienie złośnicy.

Zasłyszane na papierosie po spektaklu O mężnym Pietrku i sierotce Marysi…
Starsza Pani: Czy ustanowienie nagrody, czy też funduszu stypendialnego tylko dla artystów o określonej
orientacji seksualnej, to nie jest przypadkiem przejaw
seksizmu, nawet w słusznej sprawie?
Nieco Młodsza Pani: Wiesz, tam było sporo humorystycznych momentów, takiego dystansu do całej
sprawy. Myślę, że bohaterka mówiła to w ramach autokompromitacji swojego lesbijskiego manifestu.

P T X A F C A B T U E R Q
E D S B N R A N I L A J I
E X J A T Y H J I E O A E
B X V S Z H Z I L R Q O P
W I O Z E C S R P U I P N
P I A S A N Y D A L L A B
S L I N P S J O Z T M P T
Z A H F K A O L G A A I E
K Y F O L A B L H T R K K
I S M E N A W O U H L N E
N O M M O G B G Z W K W D
B P K Z X F E J W C F R H
J W P U H Z N B M I Q W W
L X S J V B I T T C E X E
E G A M Y R A Y R Z X I I

Aliud est celare, aliud tacere
Pewien elokwentny dramatopisarz przyznał, że regularnie zabija i wskrzesza swojego bohatera. Powołując
się na Miłosza, uzasadnia, że „biedny jest ten, który
nie wraca” – ale czy nie mniej biedny będzie ten, któremu nie pozwoli się umrzeć? Do przemyślenia.
Starcie gigantów
Redakcja „Fory Novej” miała wczoraj okazję kibicować pierwszemu modowemu starciu dwóch osobistości, które, jak donosi nasz specjalny korespondent
„nie zgadzają się ze sobą od zawsze!”. Prezentujemy

Gazetę festiwalową redagują TEATRALIA (teatralia.com.pl) w składzie:
Agata M. Skrzypek | zespół: Ula Bogdanów, Mateusz Kaliński, Paulina Kubas, Agata Kwiatkowska, Ada
Ruszkiewicz, Michalina Spychała | poza redakcją: korekta: Karolina Sołtys | opracowanie graficzne:
Monika Ambrozowicz | łamanie: Katarzyna Lemańska | kontakt: redaktor@teatralia.com.pl

12

A
N
O
G
Y
T
N
A
K
L
K
D
C
P
T

A
Z
S
A
M
S
E
A
S
F
Y
P
Y
O
J

