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A~ drze ja Bartnikowskiego sylwa o Słowackim 

Bartnikowski nawiązuje do "Hamlet/Maszyny'' H. MUllera . Zmontowany 
utwór o Słowackim jest rodzajem prywatnej opowieści o poecie , dlatego też 
reżyser montuje w jeden tekst fragmenty różnych utworów poety . 
Bartnikm1ski chce opisać s1·!0je porachunki ze Słowackim , oparte 
na wielokrotnej lekturze tej twórczości . Chce zbadać , prześledzić 

"duchowe kanały", w jakich poruszał się i jakie wyznaczał autor 
~"Kordiana" . Do tego potrzebna jest reżyserowi także biografia 
. Słowackiego - egzystencja poety , która wpisze się w prywatną historię g lektury , dopełniając ją tym samym . Dokonuje "drastycznych i egoistycznych 
cięć" na jego tekstach. Bo Słowacki cały go prześladuje , a szczególnie 
jego twórczość z okresu mistycznego , która stała się dla reżysera punk
tem 1·1yjścia do odpo•:1iedzi na pytanie o stan psychiczny pisarza z tego 
okresu . Do tego służyć mają przytaczane wypowiedzi autotematyczne . 

Bartnikowskiego interesuje , czym byl mistycyzm Słowackiego . 

Odmiennym stanem ducha , literacką epifanią , czy chorobą psychiczną, 

"ślepą uliczką", z której poeta nie znalazł już '.•1yjścia? Dręczy go - jak 
mówi - pytanie zasadnicze : czy twórczość Słowackiego potrafi uwieść i 
opętać , za<.-1łaszczyć bez reszty 1·1yobraźnią 1-1idza czy czytelnika, 
także Anno Domini 2003? 

Odrzuca optykę realizmu . Odwołuje się do tradycji moralitetu śred 

niowiecznego , autos sacramentales, do pojęć symboliki , do archetypó1·:. 
Ma zamiar odrzucić psychologię postaci , narrację . Pociąga go natomiast 
otwartość formy , fragmentaryczność , metafizyczne pola odniesień . Nie 
dziwi to w odniesieniu do Słowackiego mistycznego , szczególnie w wersji 
zdekonstruowanej i ponownie "zmontowanej" na podobieńst1·:0 własnych 

wyobrażeń o twórczości i egzystencji autora "Beniowskiego". 
A teatr dla tego debiutującego reżysera to swoista transgresja rzeczy 
wistości, "ostatnia dziedzina sztuki , która nie da się zwirtualizować" ... 

Gabriel Gietzky 
Scenariusze egzystencji 

"W teatrze można pra1·1dziwie pożyć" lapidarnie określa swoją 

wizję teatru Gietzky . Mówi też, że na scenie panuje "czas odnaleziony", 
a teatr jest "powrotem do człoh1ieczeńst1·1a" , "odnalezieniem racji i sensu 
bytu człowieka jako indr·1iduum" . 
~ Ni e chciał inscenizować "czystej" wersji części II "Dziadów", 
_dlatego oplótl je kompozycyjną ramą, na którą składają się Epilog i 

. Prolog oraz Okna . Same "Dziady" II nie uystarczają mu , nie dają pelnej 
formy dla opowieści o współczesności , nie dają dostatecznego punk tu opar 
cia dla zamierzonych analiz , są - jak twierdz i reżyser - "etnograficznym 
zapisem rytualu , obrzędu" . Ale w pomyśle reżyserskim "Dziady" mają 

ujawn ić inne swoje sensy , mają ożyć , inaczej znaczyć poprzez tekst 
dodany , będący, poza klamrą kompozycyjną , istotnym komentarzem . Bardzo 
ważkim i ważnym komentarzem , bo w takim kontekście "Dziady" mają być 

p retekstem do określenia i nazwania procesu samopoznania. Pro log ma 
wyjaśniać, dlaczego odbywa się obrzęd Dziadów, ma stawiać pytania o ich 
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! 
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sens. A odpowiedż znależć mamy już po wydarzeniach z II części 

"Dziadó1„1" - •..i Epilogu ( za'.Yierającym fragmenty Wielkiej Improvizacj i). 
Dzięki obrzędowi bohaterowie dramatu uzyskać mają stan pogłębionej 

świadomości , zrozumieć własną rzeczywistość duchową właśnie dzięki obc o
waniu z innym światem . Zrozumienie czyjejś historii , przemieszczen ie się 
w odmienny stan świadomości , spotkanie z kimś z drugiego brzegu rzeczy
wistości, obcowanie z "alternatywną formą życia" pozwala na zrewidowanie 
i zrozumienie siebie , dookreślenie swojej świadomości. To wedle 
Gietzkiego droga do osiągnięcia duchowego zrozumienia, szansa 
na zbliżenie się do stanu swoistej boskości . 

Technika tworzenia technika 
Scenariusz katastrofy Łukasza 

życia. 

Wiśniewskiego 

"Nie - Boska komedia" ma być pretekstem do mówienia o najważniejszych 

dla reżysera tematach : o kondycji wspólczesnego człowieka, o ''szaleńst

wie świata" . Ma na to tylko (lub aż) 45 minut . Chce więc przetransponować 
"Nie - Boską komedię" na opowieść o szaleńst<.vie współczesnego ś 1c1iata , 

świata bez Boga, na historię ludzi , którzy smagani wątpliwościami egzys 
tenc jalnymi , t raca fundamenty i określające je wartości, poddają się 

wszechogarniającemu relatywizmowi . 
Reżyser chce opowiedzieć o rewolucji , której zalążek kiełku je 

w umyśle człowieka , dlatego nie zajmuje się wymiarem społecznym 

rewolucji . Rewolucja rozgrywa się dla niego w porządku umysłu i serca . 
Pretekstem d la tej opowieści ma być historia Henryka , którego - egzystu 
jącego w spójnym świecie harmonii , na łonie rodziny - ogarnia gorączka 

wątpliwości , zmieniająca w konsekwencji jego świat w "spróchnialy Eden" . 
Wiśniewski nie wierzy w romantyczną wizję artysty i poezji - i 

o tym chce równ i eż opowiadać poprzez swoją inscenizację , raz przytakując 
Krasińskiemu , innym razem mu zaprzeczając . Romantyczne myślenie ocenia 
reżyser jako "swoistą słabość i kalectwo"' . Broni się przed taką wizją 

Wiśniewsk i, uwypuklając i wyszydzając ideę "poezji przeklętej" . 

Przekornie dramat Krasińskiego jest mu bliski w wymiarze psychologicznym . 
Jest bliski człowiekowi - jak twierdzi reżyser . Wiśniewski chce skupić 
się na relacji Henryka z żoną . Czasem chce - zgodnie z duchem dojrzałego 
romantyzmu - ukazać cechę romantycznej postawy wobec życia - osobistą 

autoironię i samokrytycyzm , szyderst1w wobec nieustannej i złudnej egzal 
tacji, sztucznego poetyzowania . Romantyczni poeci w dwojaki sposób 
widzieli świat i rzeczywistość w normalności , która im nie wystarcza
ła, odkrywali i uja1-miali sily wewnętrzne , tajemne obszary wizjonerstwa, 
prawdę idealną , ale również z idealnych tworów wyobrażniowych wyłuskil 
wali kontury rzeczywistości . Tworząc piękno idealne, sztuczne światy, 

tym samym pociągnięciem pióra zrzucali je z kreacyjnego piedestału , be; 
piękna poezja, iluzja rzeczywistości kłamie i zadaniem poety jest 
to klamstwo obnażyć. Zadanie , jakie stawia sobie reżyser jest podobne. 
Z chęcią Wiśniewski powtórzyłby prawdopodobnie za Krasińskim : 

"blogosławiony pośród stworzeń , kto ma serce ". 
A teatr dla tego reżysera to "środek przeciwbólm·1y" , 
"przytułek dla slabych i nieszczęśliwych" ... 

Na podstawie rozmów z reżyserami opracowała J . C . 









''Tymczasem dopiero w 1989 roku skończyło się - przynajmniej w literaturze 
- dziewiętnaste stulecie. Dopiero wówczas śmiercią naglą a niespodziewaną 
zmarła wiara w moralny autorytet i szczególną pozycję pisarza. 
Także - w wyjątkowe znaczenie przydawane słowu pisanemu. Podtrzymywała 

tę wiarę pamięć prześladowań oraz kult literatury, w którym wychowane 

Witold 
Dziennik 

Gombrowicz 
1953 1956 

było kilka pokolen Polaków, wliczając tych nawet, co w okresie PRL-u · d · "Tak dokonalibyśmy, być może, ważnych odkryć, dotarlibyśmy do i ei 
mieli ją kontrolować i ograniczać jej rozwój. To, że sytuacja "powróciła 
do normy" i wygląda la podobnie jak w innych krajach europejskich, spra- płodnych, nowych, gdyby · · · gdyby nie Mickiewicz · Niestety! 

wia zatem, że cala polska literatura znalazła się właściwie w sytuacji Mickiewicz złagodził nam bóle, nauczył nas nowej piękności, która 
~ ł„ 

be z precedensu. Musi jednocześnie pogodzić się ze strąceniem 1 t na długie lata stała się obowiązującą i sprawil, że znowu stali-

z piedestału, na którym niewzruszenie trwala przez wieki . Polski twórca, 1 ~ śmy się zadowoleni z siebie." 
na reszcie wolny od garbu społecznych, moralnych i politycznych zobo- "! iii 
wiąza ń, który tak mu ciążył, natraf ia na mur obojętności 

bądź - w najlepszym razie - dosyć umiarkowanego zainteresowania. Zrzuca 
oto z ramion, dumnie, wokół tocząc wzrokiem, mocno zetlały płaszcz 

Konrada. Ale jego gestu prawie nie zauważa odbiorca , pi lnie wpatrzony 
w ekran telewizora i komputera. Jego glos tonie w jazgocie disco - polo . " 

Aleksander Fiut, "Być (albo nie bycJ Srodkowoeuropejczykiem " 

"Upadl komunizm, Polska odzyskała niepodległość, a pisarze jakby tego -
przynajmniej do chwili obecnej prawie nie dostrzegli! Jest to 
tym bardziej dziwne, że wydarzenia te, nie okupione jak zawsze cierpie
niem i krwią, zdają się potwierd zać romantyczną wiarę w moralny sens his
torii i ostateczne zwycięstwo dobra nad zlem . Symbole romantyzmu utraciły 
moc ewokującą? Temat się jeszcze nie ucukrowal? Zabrakło nam, jak 
Niemcom , Węgrom, Czechom, spektakularnego powitania pierws zego dnia wol
ności?" 

Aleksander Fiut, " Pytanie o tożsamosc" 

"Może dla sztuki, w której akcent położony jest na jej , estetyczną 

funkcję, potrzebna jest w Polsce właśnie cywilizacja, którą stać na to, 
żeby wieszać obrazy w salonach i patrzeć na nie dla przyjemności, a nie 
szukać w nich sposobu na Jakąś społeczną terapię. Jeśli nie przydarzą się 
jakieś historyczne i społeczne katastrofy, jeśli będzie u nas rządził 

po prostu zdrowy rozsądek, ta nieromantyczna "czysta" sztuka znajdzie 
w końcu i u nas dla siebie miejsce. ( ... ) Wszystko byłoby dobrze, gdyby 
to społeczeństwo, kiedy się już uwolniło od wszystkich patriotycznych 
zobo-wiązań i nie musi demonstrować swojego przywiązania do wspólnych 
ideałów, nie przestraszyło się. A przestraszyło się swojej przyszlości , 

a przede wszystkim tego, że każdy musi być odpowiedzialny za samego 
siebie . 

r . .. 1 
Romantyzm pieniądza. Bo przecież romantyzm może mieć róinych bogów. 
Uwielbienie życia , umilowanie ojczyzny, sztuki . Chodzi przecież o to, 
żeby czegoś naprawdę chcieć, żeby w tym pragnieniu by la chęć przekazania 
własnych wewnętrznych barier, ograniczeń." 

Andrzej rvajda, Gazeta Wyborcza 02 . 04. 199 9 
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"Poniekąd czuję się Mojżeszem. ( ... )W marzeniach wydymam się jak 
· · · " · · ? Sto lat mogę . Ha , ha, dlaczego - zapytacie - czu]ę się ~,oJzeszem. 

temu litewski poeta wykuł kształt polskiego ducha, dziś 
Mojżesz , wyprowadzam Polaków z niewoli ksztaltu tego, 

z niego samego wyprowadzam ... " 

ja, jak 

Polaka 

"Będziemy musieli na długie lata oddać się przekornie, szukając 
w sobie tego właśnie, czego nie chcemy, przed czym się wzdragamy . 

Literatura? Literaturę powinniśmy mieć przeciwną tej, która dotąd 
się nam pisala, musimy szukać nowej drogi w opozycji 

do Mickiewiczów i wszystkich królów duchów. Literatura owa nie 

powinna utwierdzać Polaka w jego dotychczasowym pojęciu o sobie, 

lecz właśnie wyłamywać go z tej klatki, ukazywać mu to czym dotąd 
nie ośmielil się być. Historia? Trzeba abyśmy się stali burzy

cielami własnej historii opierając się tylko na naszej tera -

źniejszości gdyż wlaśnie historia stanowi nasze dziedziczne 

obciążenie, nar zuca nam sztuczne wyobrażenie o sobie, zmusza 

abyśmy upodabniali się do historycznej dedukcji zamiast żyć włas
ną rzeczywistością . Ale najdotkliws ze będzie : zaatakować w sobie 

polski styl, polską piękność, stworzyć nową mitologię i nowy oby

czaj z drugiej naszej półkuli, z tamtego bieguna - rozszerzyć i 

wzbogacić naszą piękność ( ... ) . " 
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