
UL./ ,„, 1 ... 1v·J·········· 
20 MAJA. PREMIERA W TEATRZE IMJ. lOWACKIEGO W KRAKOWI 

SPOGLĄDAJĄC 
PRZEZ LORNETK{ 

W TEATRZE IM. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE TRWAJĄ PRÓBY 
DO JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ OCZEKIWANYCH SPEKTAKLI SEZONU. 
AGNIESZKA GLIŃSKA SIĘGA PO SCENARIUSZ LEGENDARNEGO 
PRZEDSTAWIENIA ANDRZEJA WAJDY Z 1978 ROKU, ALE DOŁĄCZA 
DO NIEGO TEŻ SWOJĄ RODZINNĄ HISTORIĘ. PREMIERA „Z BIEGIEM 
LAT, Z BIEGIEM DNI [GDZIE JEST PEPI]" ODBĘDZIE SIĘ 20 MAJA 

DOROTA WYŻYŃSKA 

DOROTA WYiYŃSKA: Scenariusz do 
spektaklu Andrzeja Wajdy, który 
Joanna Olczak-Ronikier napisała 
40 lat temu na bazie dramatów 
m.in. Bałuckiego, Kisielewskiego 
i Zapolskiej, zderzasz z opowie
ścią o Pepi. Kim była Pepi? 
AGNIESZKA GLIŃSKA: I gdzie jest Pepi? 
Zaproszenie do Teatru im. Słowac
kiego w Krakowie, które złożył mi 
Bartosz Szydłowski zaraz 
po objęciu razem 

jest tak niepokojąco biała. W dra
matach z tamtych czasów nie ma 
właściwie, poza Rachelą i Żydem 
z "Wesela", postaci pochodzenia ży
dowskiego. Podczas gdy w Krako
wie początku XX wieku Żydzi sta
nowili jedną trzecią mieszkańców. 
Z biegiem lat, do drugiej wojny, po
przez asymilację i akulturację stali 
się tkanką tego miasta. Do tego świa
ta, zasymilowanych, wykształco-

nych mieszczan, należała rodzi
na moj.ej prababci. 

Odkrywam niesamo-
z Krzysztofem Głu
chowskim dyrekcji 
w tym teatrze, wywo
łało spory zamęt 
w mojej głowie. To 
szczególne miejsce, 
ten teatr. Czułam, że 
chcę tu pracować, ale 
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wite historie profeso
rów, naukowców, ar
tystów żydowskiego 
pochodzenia, którzy 
wtedy w Krakowie 
pracowali, tworzyli to 

miasto, jego kulturę. 

długo szukałam odpowied-
niego tematu. Bartek już tracił cier
pliwość. Intuicyjnie wiedziałam, że 
w Krakowie chcę sięgnąć po Kra
ków, po "Z biegiem lat, z biegiem 
dni" ,jako punkt wyjścia, z pytaniem, 
co z opisanego w młodopolskich 
dramatach świata koresponduje, 
linkuje się z naszym tu i teraz. I za
razem, że to jeszcze nie koniec mo
ich poszukiwań. 
I trafiłaś na zdjęcia rodzinne. 

- Czytałam scenariusz, trzy gru
be części egzemplarza fantastycz
nej adaptacji Joanny Olczak-Roni
kier - opowieść, w której wątki praw
dziwych historii krakowskich z po
czątku wieku przeplatają się z tymi 
stworzonymi na kartach dramatów, 
i nagle do mnie dotarło, że mam 
przecież zdjęcia rodzinne z tamtych 
czasów z Krakowa. Zdjęcia, nad któ
rymi wielokrotnie ślęczałam, głów
kowałam, kto na nich jest, zdjęcia 
z początku ubiegłego wieku i z lat 
20.,30. 
Na zdjęciach była Pepi? 

-Też, nie tylko.Pepito moja pra
babcia. Równolegle z pierwszymi 
próbami w Krakowie rozpoczęłam 
poszukiwania jej śladów, tropów, 
choćby strzępów informacji najej 
temat. Nie wiedziałam nic. 

Kiedy czytałam scenariusz 
"Z biegiem lat, z biegiem dni", ude
rzyło mnie, że ta opowieść obejmu
jąca kilka dekad przełomu wieków 

Nie ma ich, zostali wyma
zani ze świadomości, z pej-

zażu Krakowa. Zostało milczenie, 
które boli. "Gdzie jest Pepi?" jest py
taniem o całą tamtą społeczność, 
o naszą wspólną historię i o moją 
własną. 
Dotarłaś do śladów Pepi? Jak ich 
szukałaś? 

- Zaczęłam od archiwów w sądzie 
grodzkim i dokumentów uznania 
jej za zmarłą. Jej i całej wymordo
wanej rodziny. I pytań - wszędzie, 
gdzie się dało. Pani Joanna Ronikier 
wsparła mnie mnóstwem książek 
i opowieści. 

Z całej krakowskiej rodziny woj
nę przeżył tylko mój dziadek; gdy 
się zaczęła, miał 21 lat i studiował 
prawo na UJ. Dzięki osobom, z któ
rymi dziadek był blisko pod koniec 
życia, dostałam sporo informacji, 
które wcześniej były dla mnie nie
dostępne, wspomnienia, dokumen
ty. A w Krakowie są księgi adreso
we z początku XX wieku - mogłam 
się zorientować, gdzie mieszkała Pe
pi, gdzie mieszkało jej rodzeństwo, 
jej rodzice, krewni, kuzyni. Chodzę 
z taką mapką po Krakowie i spraw
dzam też, w którym miejscu miesz
kała Zapolska, a gdzie - Przybyszew
ski, gdzie Boy. Cofam się w czasie 
jak w "Godzinie pąsowej róży". 

Poczułam niezwykle silną więź 
z Pepi. Porusza mnie do głębi to, jak 
sobie wyobrażam, że chodziła po 
Plantach tymi samymi ścieżkami 

co bohaterowie "Z biegiem lat, z bie
giem dni". Że mogła bywać w tych 
samych kawiarniach. Dziś wiem na 
pewno, że chodziła do Teatru im. 
Słowackiego. Spoglądam teraz na 
widownię i zastanawiam się, w któ
rym miejscu mogła siedzieć i co czu
ła, oglądając przedstawienia. 
Twój krakowski spektakl to też 
ukłon w stronę Andrzeja Wajdy. 
Podziękowanie dla bardzo ważne
go dla ciebie reżysera, któremu 
udało się nawet namówić cię na 
granie - wystąpiłaś w jego filmie 
„Katyń". 

- Tak, ukłon, gest, moje podzię
kowanie. Spektaklu z 1978 roku siłą 
rzeczy nie mogłam widzieć, ale na 
serialu ~biegiem lat, z biegiem dni" 
można powiedzieć, że się wycho
wałam, wbił mi się bardzo mocno 
w głowę. 

Oczywiście to, co teraz przygo
towujemy, nie jest próbą rekonstruk
cji tamtego legendarnego przedsta
wienia. Raczej kondensacją, kom
pilacją, wyłuskaniem z młodopol
skich dramatów tych tematów, któ
re brzmią dziś przerażająco aktual
nie i boleśnie. Co innego rezonowa
ło wtedy, kiedy sięgał po nie Andrzej 
Wajda w końcówce lat 70. ubiegłe
go wieku, a co innego dzisiaj. Ba
dam to, co nam zostało z tamtego 
świata w dzisiejszej mentalności. 
I co zostało? Co brzmi szczególnie 
mocno? 

- Sporo. Nie mądrzejemy. Sche
maty społeczne, podziały, pogarda. 
Młoda Polska to c;zas pytań o rolę 
artysty. Ważnydlamnieimocnyte
mat to pozycja i rola kobiety, eman
cypacja, koszta próby wyrwania się 
z patriarchalnych schematów. Nie 
wiem, kim w tym kontekście była 
Pepi,jaka była. Do wspaniałych por
tretów kobiet, które znalazłam 
w scenariuszu, dopisałam też po
stać Zapolskiej. Jako miłośniczka 

dwóch wielkich tomów jej listównie 
mogłam nie dodać jej do naszego 
przedstawienia. 
Jako miłośniczka dwóch tomów li
stów Zapolskiej i jej „Moralności 
pani Dulskiej", którą reżyserowa
łaś dwukrotnie. To twoje trzecie 
podejście do tego dramatu. 

- Dziś jestem bardziej bezwzględ
na, radykalniej brzmi mi ta "Dul
ska",jak oskarżenie. Tu moralno
ścią nazywa się zwykłą podłość. Ten 
świat czterech ścian Dulskiej jest 
takim mikrokosmosem, w którym 
można zobaczyć, jak małe zło pro
wadzi do wielkiego zła. Jak u Hor
vatha. Spojrzałam na ten dramat 
w kontekście tego, co się stało chwi
lę później, w XX wieku. W kontek
ście Zagłady. 

Inaczej się pracuje w Krakowie niż 
w Warszawie? Zabytkowy gmach 
teatru działa na wyobraźnię? 

- Dla mnie praca w Krakowie to 
powrót sentymentalny do miasta, 
w którym zaczynałam. Zaraz po stu
diach pracowałam w krakowskim 
Starym Teatrze, to było właściwie 
moje pierwsze wejście do teatru. 

Mam trochę wrażenie, że star
tuję od zera, jakby tego warszaw-

AGNIESZKA GLIŃSKA 
Jedna z najciekawszych reżyse
rek teatralnych, której zawdzię
czamy znakomite inscenizacje 
m.in. sztuk Czechowa, Horva
tha, Doroty Masłowskiej. 
Pracowała w wielu stołecznych 
teatrach, m.in.: Powszechnym, 
Współczesnym, Dramatycznym 
i Narodowym. 
W latach 2012-2015 była dy
rektorką artystyczną Teatru 
Studio, który dzięki jej działal
ności rozkwitł i był jedną znaj
chętniej odwiedzanych scen 
w Warszawie. Odeszła ze Stu
dia, nie godząc się na politykę, 
którą prowadził wobec teatru 
i zespołu dyrektor naczelny 
Roman Osadnik. Razem z reży
serką odeszło wtedy (lub zo
stało zwolnionych) wielu akto
rów, m.in. Modest Ruciński 
i Łukasz Simlat, których zoba
czymy teraz w spektaklu 
„z biegiem lat, z biegiem dni 
[Gdzie jest Pepi]". 
Z zawodu jest też aktorką. ale 
gra rzadko. Oglądaliśmy ją 
m.in. w filmie „Katyń" Andrzeja 
Wajdy, w „Lekkomyślnej sio
strze" w Teatrze Narodowym 
oraz w serialu „Artyści" Moniki 
Strzępki i Pawła Demirskiego. 

skiego etapu nie było, mocno mi 
się wszystko przefiltrowało. Do
świadczenia w warszawskim Tea
trze Studio były dla mnie granicz
ne, przerobiłam, wyciągnęłam 
wnioski, teraz od nowa szukam 
swojego języka komunikacji i jest 
to ekscytujące. 

Cały czas na próbach plączemy 
się po zakamarkach Teatru Słowac
kiego. To działa na wyobraźnię. Na
gle zdajesz sobie sprawę, że te dra
maty, które zostały wykorzystane 
w scenariuszu, miały swoje prapre
mieiywłaśnie w tym teatrze, że właś
nie tu pracowała Zapolska. Że ci 
wszyscy ludzie chwilę temu tu byli. 

Historie same do nas przycho
dzą. Łukasz Simlat, któiy gra Przy
byszewskiego, zamówił na Allegro 
sztukę "Złote runo" i kupił wydanie 
krakowskie z 1902 roku. Okazało się, 
że egzemplarz należał do aktorki, 
która była muzą Przybyszewskie
go, możemy przeczytać jej notatki, 
zapiski sytuacyjne i uwagi. 

Od żony dziadka dostałam zna
lezioną w zamkniętej szufladzie, te
atralną lornetkę, która należała do 
Pepi. Pepi zabierała ją na spektakle 
do Teatru im. Słowackiego. O 

„Z BIEGIEM LAT, Z BIEGIEM DNI [GDZIE JEST PEPI]" 
POD PATRONATEM 

CO IEST GRANE 2t. 

Adaptacja I reżyseria: 
Agnieszka Glińska 
Scenografia: 
Agnieszka Zawadowska 
Kostiumy: Magdalena Maciejewska. 
Choreografia: Weronika Pelczvńska 
Współpraca dramaturgiczna: 
Hubert Sulima 
Opracowanie muzyczne: 
Mateusz Bieryt. Modest Ruciński 

Reiyseria światła: 
Jacqueline Sobiszewski 
Występują: Dominika Bednarczvk, 
Hanna Bieluszko, Pola Błasik, Dorota 
Godzic. Marta Konarska. Agnieszka 
Kościelniak, Anna Tomaszewska. Kata
rzyna Zawiślak-Dolny, Krzysztof Piąt
kowski, Sławomir Rokita oraz gościn
nie: Gosia Biela. Zuzanna Czerniejew
ska. Karolina Wasilewska, Mateusz 
Bieryt. Modest Ruciński, Łukasz Simlat, 
Martin Wojciechowski. 
PREMIERA 20 maja w Teatrze 
Im. Słowaddego w Krakowie. 
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