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„Zła Pani na Zegrzynku”, czyli 

żona Jerzego Szaniawskiego to 

silna i niezwykle kontrowersyjna 

osobowość. Uznana za dręczy-

cielkę i schizofreniczkę, została 

oskarżona o psychiczne i fizy-

czne znęcanie się nad o wiele 

starszym mężem, a w efekcie 

uznano ją za winną jego śmierci. 

Sama bohaterka zmarła w kilka 

lat później, w jednym ze szpitali 

psychiatrycznych. Na podstawie 

licznych faktów z małżeństwa 

Szaniawskich, a może raczej 

przypuszczeń na jego temat, 

wydano jednoznaczny wyrok -   

wyrok skazujący. Autor sztuki 

jako jedyny decyduje  s ię  

opowiedzieć w tej sprawie po 

stronie przypuszczeń. Monolog, 

który wybiera dla swego prze-

kazu autor, jest formą najdosko-

nalszą w tym przypadku, 

bowiem oddaje głos samej 

bohaterce, a wiec oskarżonej.  

Anita Szaniawska, w tej roli 

Małgorzata Rożniatowska, kon-

frontuje się tak naprawdę z samą 

sobą. Siedząc przed mikrofonem, 

opowiada historię swojej miłości 

i małżeństwa, tak jak ona sama ją 

widzi. Trudno ustalić, czy jest to 

przesłuchanie, czy raczej wy-

wiad. Być może dla niektórych 

jest to spowiedź, ale jak się zdaje 

nie dla samej bohaterki, która 

www.wsg.bydgoszcz.plWYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZYwww.wsg.bydgoszcz.pl

GAZETKA FESTIWALOWA4

Dzisiaj na scenie Opery Novej 

odbędzie się pokaz przedsta-

wienia Paw królowej. Opera 

praska. Jest to jedno z dwóch 

spektakli pozakonkursowych, 

prezentowanych na bydgoskim 

festiwalu. Ponieważ nie chciały-

byśmy wypowiadać się na temat 

przedstawienia, którego jeszcze 

nie widziałyśmy, oddajemy głos 

Łukaszowi Orłowskiemu z mie-

sięcznika Teatr oraz Marcinowi 

Zawadzie z dwumiesięcznika 

Didaskalia.

- W  k s i ą ż c e  M a s ł o w s k i e j  

najważniejszy jest język, przestawny 

s z y k  z d a ń ,  z a m i e r z o n e  

i niezamierzone błędy. Tematy 

przychodzą później. Liczą się 

pomysły formalne. Albo inaczej  

tematy są właśnie w tej formie, 

w języku. Nadanie mu kształtu 

scenicznego musi być kontrpo-

mysłem. Papis nazywa go praską 

operą. Rymowane linijki tekstu 

często zamienia w wersy piosenek. 

Spektakl staje się musicalem 

z hiphopowym bitem, koncertem 

country i przeglądem piosenki 

aktorskiej, collagem'em form z dyna-

micznym montażem, ostrymi 

światłami, krótkimi ujęciami.

- Jacek  Papis  zabra ł  ks iążce  

Masłowskiej pierwszeństwo słowa 

i wyszedł za Pragę.

-Opowieść Masłowskiej o warszawie 

z perspektywy jednej dzielnicy 

umieścił Papis w tle swojej praskiej 

przypowieści. Autoironiczne przy-

pisy unoszą się nad akcją, ale nie są 

tak wyraźne jak w powieści. 

I dobrze.

-Bohaterowie sztuki są przery-

sowani. Noszą znaczki Mercedesa na 

szyi i policyjne okulary. Nie są 

wiarygodni. Bo nie mają być. 

To wciąż tylko zabawa z konwencją, 

kpina z samych siebie
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raczej niczego nie żałuje, co 

podkreśla tekst piosenki Edith 

Piaf. Anita nie czeka na publiczne 

przebaczenie, którego i tak nie 

otrzyma,  bo przecież kto 

uwierzyłby w relacje wariatki - 

jak sama o sobie mówi bohaterka. 

Jest ona świadoma tego, jak 

odbierana jest przez otoczenie 

i wie, że nie jest w stanie tego 

zmienić. Anita dokonuje rozra-

chunku z samą sobą i jest to 

rozrachunek gorzki, a zarazem 

niezwykle wzruszający. Stop-

niowo obnażane uczucia i towa-

rzyszące im emocje, budują obraz 

wrażliwej i czułej kobiety, bez 

reszty zakochanej w swoim 

mężu. Miłość ta była jednak 

miłością chorą i destrukcyjną dla 

o b o j g a  m a ł ż o n k ó w.  C h ę ć  

posiadania drugiego człowieka 

na własność, odizolowanie 

swojego uczucia i życia od reszty 

świata, są tragiczne w skutkach. 

A n i t a  n i e  m ó w i  „ j e s t e m  

niewinna”, bo dla niej nie istnieje 

tu kwestia winy. Jej zamiary były 

szczere i podyktowane miłością, 

tyle tylko, że miłością apodykty-

czną i nie znoszącą sprzeciwu. 

Uwaga - złe psy jest jednak nie 

tylko osobistym zwierzeniem 

bohaterki, ale także szerszym 

komentarzem do współczesnej 

rzeczywistości - rzeczywistości, 

która wymaga, aby się przed nią 

spowiadać i kajać. Gdzieś pośród 

chaosu codzienności gubi się 

sfera tego, co prywatne. Okazuje 

się, że świat żąda od nas oso-

bistych zwierzeń i usprawiedli-

wiania się z naszego życia. 

Dochodzi wręcz do paradoksu  

wszyscy inni widzą lepiej, co 

dzieje się w czterech ścianach 

naszego domu.

S p e k t a k l  M i c h a ł a  S i e g o -

czyńskiego nie usprawiedliwia, 

a już na pewno nie rozgrzesza 

bohaterki, bo nie takie jest jego 

zadanie. Celem jest tu raczej nie 

odpowiedź, a samo pytanie o to, 

jakie znaczenie mają dzisiaj 

uczucia jednostki dla otoczenia, 

które zazwyczaj szuka sensacji.

Monika Wąsik

Wychodzących z Opery 

NOVA widzów zapytaliśmy

o wrażenia po obejrzeniu 

spektaklu Uwaga- Złe psy! 

Oto garść najciekawszych 

odpowiedzi:

-Przejmujące, trzymające w 

napięciu, bardzo mi się 

podobało mimo, że nie 

przepadam za monodramami.

-Kleczkowska była kapitalna.

-Rożniatowska może gra 

dobrze, ale śpiewać nie 

potrafi.

-Wstrząsający spektakl, wciąż 

nie mogę się otrząsnąć, nie 

spodziewałam się takiego 

występu- bardzo mocne.

-Bardzo fajne.

Rozmawiali

Marta Tarkowska

Artur Niedźwiecki

-Proza Doroty Masłowskiej była 

dotąd inscenizowana bez większego 

powodzenia. Jacek Papis odniósł 

sukces, bo wymyślił dla niej nową, 

kabaretową formę. Do rytmicznej 

hiphopowej prozy Pawia królowej 

powstały piosenki o zróżnicowanej 

proweniencji.

-Spektakl Papisa ani na chwilę nie 

traci tempa. Kiczowato ubrane 

kiczowate postacie z wyczuciem 

grają młodzi aktorzy: Zuzanna 

Fijewska, Aleksandra Popławska, 

Aleksandra Wielgosz, Bartosz 

Adamczyk i Mariusz Drężak. 

Pojawiają się w scenkach- skeczach, 

objawiając talent komiczny i muzy-

kalność. Równie dobrze w roli 

cynicznego menadżera i policjanta 

(aktorzy grają po kilka ról) sprawdza 

się Jan Monczka.

-Masłowska miesza konwencje, 

żongluje skojarzeniami, potrafi 

wykorzystać mowę podwórka, ale też 

podsłuchuje język i podpatruje 

maniery bywalców modnych 

klubów. Aktorzy świetnie radzą sobie 

z transakcentacją, poszatkowanymi 

związkami frazeologicznymi i skła-

dnią Ich bohaterowie przybierają 

zaobserwowane na pokazach mody, 

w teledyskach, czy w reklamach pozy. 

W jednej z pierwszych scen pod-

chodzą do nisko umieszczonego 

mikrofonu nabożnie jak do świętego 

przedmiotu, choć będą przez niego 

oczerniać Patrycję. Kto ma mikrofon, 

ten czuje się wyróżniony . Mikrofon 

to symbol showbiznesu.
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Opracowały:

Monika Wąsik

Anita Naumiec

Trudno bronić kogoś, kto przez otoczenie został uznany za potwora. 

Tym bardziej, gdy potwór ten nosi znamiona choroby psychicznej 

i nie jest wiarygodny ani dla społeczeństwa, ani, jak się przewrotnie 

okazuje, dla samego siebie. Mimo to, a może właśnie dlatego, 

Remigiusz Grzela, daje takiej postaci, a mowa tu o Anicie 

Szatkowskiej,  szanse na obronę.

Kto jest złym psem?

SONDA

PAW KRÓLOWEJ. OPERA PRASKA
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Monodram warszawskiego  

Teatru Wytwórnia prezentuje 

alternatywną wersję historii 

miłości i małżeństwa Jerzego 

Szaniawskiego i Anity Szat-

kowskiej. Jest to w zasadzie jej 

spowiedź, akcja spektaklu rozpo-

czyna się w momencie, gdy 

wszystko, co zdarzyć się miało, 

już  s ię  wydarzyło .  Ani ta  

chłodnym okiem doświadczonej 

życiem osoby spogląda na 

przeszłość. Powoli rozpoznaje 

swoje położenie, dochodzi do 

prawdy, czy też - może lepiej 

ująć - uzyskuje trzeźwy ogląd 

sytuacji. Zderza swoją prawdę z 

prawdą otoczenia, na ich styku 

wyłania się prawda w miarę 

obiektywna.

Anita żyła dotąd w świecie 

projekcji swojego umysłu, nie 

tylko ze względu na chorobę. Nie 

potrzeba zaburzenia psychicz-

nego, żeby zatopić się w prze-

strzeni obrazów wykreowanych 

w głowie, zdarza się to prawie 

każdemu z nas. W zasadzie 

bardzo rzadko w pełni doświad-

czamy rzeczywistości, odczu-

wamy świat  w całe j  jego 

intensywności, takie momenty 

epifanii praktycznie się nie 

zdarzają. Anita doszła do 

punktu, gdzie cała iluzja uległa 

rozpuszczeniu, pozostał tylko 

gorzki smak szarego świata. Nic 

nie jest tak kolorowe, jak w 

wyobrażeniach, nie istnieje 

wieczna miłość, sprawy mają 

własny bieg, nie możemy nimi 

sterować własnoręcznie. Cho-

roba jest chorobą a to, co jawi się 

przeznaczeniem, stanowi tylko 

zwykły zbieg okoliczności, nie 

daje żadnej gwarancji trwałości. 

Wszystko odarte zostaje ze 

wzniosłej otoczki sensu uniwer-

salnego, nadrzędnego, spada na 

niższy poziom, bardziej przy-

ziemny, cielesny.

Może wydawać się, że mono-

dram Małgorzaty Rożnia-

towskiej jest zbyt statyczny, 

oparty na opowiadaniu, nie-

teatralny. Jednak owe cechy zdają 

się budować ogólną jakość, 

wpisują się w szersze znaczenie. 

Anita jest postacią wykreowaną 

przez słowa. Dotąd jej wizerunek 

malował się nam poprzez 

p e j o r a t y w n e  w y p o w i e d z i  

obcych -  złych psów. Teraz ma 

szansę własnymi słowami 

zbudować inną jakość. Ona sama 

przywołuje zmarłego męża, aby 

nadał jej walor - napisz mnie, jaka 

mam być? - nadał jej znaczenie. 

Słowa mają wielką moc stwórczą. 

Niczym odblaski światła, które 

oświetlając specjalnie skonstru-

owaną maskę w różny sposób, 

diametralnie zmieniają jej wyraz.

Nadzieja Brykowska

Bohumil Hrabal jest jednym z 

częściej adaptowanych, na 

potrzeby teatru, współczesnych 

prozaików. Dzieje się to za 

sprawą poetyckości  jego  

tekstów. Pośród brutalnej 

dosłowności, jaką prezentują 

współcześni reżyserzy, stanowi 

to swojego rodzaju egzotykę 

stylistyczną.

W spektaklu Miasteczko, w którym 

czas się zatrzymał można do-

szukać się wielu analogii  

z twórczością tak znamienitych 

twórców, jak Witold Gombro-

wicz, czy Tadeusz Kantor. 

Reżyserka - Małgorzata Boga-

jewska w swojej realizacji 

zastosowała konwencję starego 

filmu. Główny bohater - narrator 

(w tej roli Marek Bogucki) 

przedstawia zatrzymane w ka-

drze momenty swojego życia. 

W przywołanych retrospekcjach 

najczęściej pojawiają się postaci 

jego rodziców i wujka.

Spektakl niewątpliwie oczaro-

wuje widzów muzyką. Zespół 

grający utwory na żywo jest 

swoistą atrakcją we współcz-

esnym teatrze, który korzysta ze 

wszelkich nowinek technicz-

nych. Perfekcyjnie opracowany 

ruch sceniczny świadczy o tym, 

że łódzcy aktorzy potrafią ze 

sobą współpracować i mają do 

PO RAZ KTÓRY ŁÓDZKI TEATR POWSZECHNY JEST GOŚCIEM 

BYDGOSKIEGO FESTIWALU PRAPREMIER?

Jesteśmy tu po raz drugi. Za pierwszym razem przyjechaliśmy w 2001 

roku z Lamentem Krzysztofa Bizio, w reżyserii Tomasza Mana. Była 

to druga produkcja naszej sceny inicjatyw artystycznych, która 

powstała z potrzeby małej sceny, potrzeby realizacji niewielkich form 

scenicznych. Takich, które dają aktorowi możliwość operowania 

innymi środkami. Była ona i jest kontrapunktem do naszego programu 

wiodącego, a ponieważ jesteśmy teatrem komediowym  stąd Bizio. 

CZYM PANI ZDANIEM BYDGOSKI FESTIWAL PRAPREMIER 

RÓŻNI SIĘ OD INNYCH FESTIWALI, NA KTÓRE ZAPRASZANY 

JEST TEATR POWSZECHNY?

Myślę, że jest on bardzo mocno sklasyfikowany poprzez sam tytuł  

prapremiery. To tytuł bardzo ciekawy, a zarazem bardzo trudny, 

ryzykowny. Rozumiem, że to festiwal prapremier, ale tylko tych 

udanych, tylko tych dobrych. Rodzaj klasyfikacji istnieje na pewno. 

Od łódzkiego festiwalu (dyrektor Ewa Pilawska jest twórcą Festiwalu 

Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, odbywającego się co roku 

w Łodzi  przyp.red.) różni się z pewnością tematem. Nasz festiwal 

ujmuje spektrum najwybitniejszych polskich spektakli, nie zawężając 

się do prapremier, czy klasyki. Dowolność, różnorodność jest bardzo 

duża. Także od wewnątrz, na pewno jest zupełnie inaczej 

skonstruowany. Zaczerpnęliśmy formułę teatru austriackiego, gdzie 

wydarzenia odbywają się w weekendy. Przede wszystkim, według 

mnie, wielką siłę i wagę naszego festiwalu stanowi to, że publiczność 

jest jednocześnie jurorem, to jest bardzo istotne.

JAK PORÓWNAŁABY PANI REAKCJE PUBLICZNOŚCI 

BYDGOSKIEJ Z PUBLICZNOŚCIĄ ŁÓDZKĄ I OGÓLNIEJ  

PUBLICZNOŚCI FESTIWALOWEJ Z NIEFESTIWALOWĄ NA 

Miasteczku, w którym czas się zatrzymał?

Publiczność festiwalowa z jednej strony wszędzie jest ta sama  składa 

się z ludzi, którzy mają potrzebę obcowania z teatrem, potrzebę 

rozwoju intelektualnego, przez ludzi, którzy stawiają sobie pytania, 

którzy lubią teatr  po prostu. A festiwal jest zawsze dodatkowym 

wydarzeniem. 

Mam wrażenie, że publiczność bydgoska jest równie 

dobra, jak łódzka. Łódzka publiczność festiwalowa jest 

fantastyczna, niezwykle dojrzewa razem z nami, my się 

nawzajem edukujemy. Ten festiwal  proszę zauważyć  jest 

bardzo otwarcie i świadomie współtworzony przez 

Łodzian. Bez ich akceptacji nie wprowadziłabym do tytułu 

sztuk nieprzyjemnych. A na początku był to festiwal 

komedii, tylko i wyłącznie. 

Publiczność łódzka jest absolutnie fantastyczna, tak 

samo, jak bydgoska. Tak, tak. Nie czuję żadnej różnicy. 

Bydgoszczanie bardzo pięknie słuchają, reagują, 

podążają za historią. 

Zawsze mam ogromny szacunek dla publiczności, ona 

współtworzy teatr.  Bałabym się jakichkolwiek 

rozgraniczeń. Uważam tylko, że publiczność festiwalowa 

jest zawsze tą szczególną publicznością. Festiwal, który jest 

przestrzenią wyjątkową skupia tych,  którzy 

w sposób wyjątkowy kochają teatr.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję!

Rozmawiały:

Monika Wąsik

Nadzieja Brykowska

siebie zaufanie, co rzutuje na 

ogólną atmosferę spektaklu.

Kolejne sceny zmieniają się 

niczym kolorowe układanki 

w kalejdoskopie. Postaci w sce-

nach zbiorowych są sprowa-

dzane do poruszanych przez 

wyobraźnię bohatera mario-

netek. Te kukiełki wykonują 

mechaniczne ruchy, często 

mocno przerysowane, a to 

dlatego, że głównymi figurami 

artystycznymi są groteska 

i ironia. Charakterystyczną cechą 

twórczości Hrabala jest akce-

ptacja człowieka wraz ze wszy-

stkimi jego wadami i ułomno-

ściami. To stoickie podejście do 

życia stanowi poważne wyz-

wanie dla reżysera. Parada 

mężczyzn w pasiastych kostiu-

mach, czy kobiety śpiewające 

czeskie piosenki nie oddają istoty 

historii opowiedzianej przez 

narratora. Nie znając dogłębnie 

twórczości czeskiego pisarza, 

spektakl pozostaje zabawną 

historią z podkreślanym na 

każdym kroku rytuałem pamięci. 

Reżyserka nagromadziła dość 

dużo anegdot w poszczególnych 

epizodach, tylko, po co skoro nie 

są w żaden sposób spointowane?

Przemek Oleksyn

Uwaga- złe psy!
Jaka jest prawda
Mówi się, że nie ma jednej prawdy. Każdy ma swoją. Tak samo każdy 

z nas skonstruowany jest ze zlepku wyobrażeń - oglądów innych 

osób, mniemań o sobie samym, odruchów, marginesu przypadku 

i nieprzewidzianych reakcji.

Wychodzących z Teatru 

Polskiego widzów 

zapytaliśmy o wrażenia po 

obejrzeniu spektaklu 

Miasteczko, w którym czas się 

zatrzymał. Oto garść 

najciekawszych odpowiedzi:

-Fabuła nie zrozumiała, być 

może dlatego, że nie znam 

twórczości Hrabala. 

-Spektakl bardzo dowcipny, 

przepełniony 

wysublimowanym humorem, 

dawno się tak nie ubawiłem.

-Wreszcie były cycki.

-Na scenie panował za duży 

chaos, ciężko było się połapać, 

kto jest kim. Za to podobała 

mi się muzyka- rzadko, kiedy 

w teatrze można usłyszeć 

muzykę „na żywo”.

-Cały czas nasuwały mi się 

skojarzenia ze spektaklami 

Kantora.

Rozmawiali

Marta Tarkowska

SONDA

Nie ma pointy 
- jest śmiech

Mam wrażenie, że publiczność bydgoska jest równie dobra, jak łódzka. Tak, tak. Nie czuję żadnej różnicy.

Bydgoszczanie bardzo pięknie słuchają, reagują, podążają za historią.

Rozmowa z Ewą Pilawską, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi

Fot. Tymon Markowski
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