Andrzej Maria Marczewski

Polski reżyser, dramaturg, autor i wydawca książek, dyrektor scen i producent
teatralny. Urodził się 15 lutego 1947 roku w Warszawie.
W 1974 został absolwentem wydziału reżyserskiego Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Już podczas studiów
jako reżyser teatralny zwrócił na siebie uwagę Konstantego Puzyny, który w 1972 roku
z uznaniem pisał o jego inscenizacji "Didaskaliów do życiorysu Offa" Bogdana
Chorążuka, pokazanych na Scenie 61 Teatru Ateneum w Warszawie:
"Grupa ARA /Autor Reżyser Aktor / jest bodaj pierwszą u nas (jeśli nie liczyć
Apocalypsis - Grotowskiego) próbą kolektywnego tworzenia spektaklu we wszystkich
jego elementach z tekstem włącznie, podjętą przez zawodowców. Tekst w dodatku nie
jest tu montażem z tekstów znanych i szacownych (jak u Grotowskiego) , jest tekstem
nowym i wspólnie kształtowanym, przystosowywanym do potrzeb spektaklu. Jest to
próba poetyckiego zapisu świadomości bohatera w ostatnich chwilach jego życia,

między śmiercią kliniczną i biologiczną; strumień rozczarowań, urazów i marzeń
generacji."
Przez pierwsze trzy lata po szkole Andrzej Maria Marczewski pracował jako reżyser w
Wytwórni Filmowej Czołówka. Od 1977 roku z rekomendacji Ministerstwa Kultury i
Sztuki został dyrektorem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Jego umiejętności
menedżerskie zwiększyły liczbę widzów z czterdziestu tysięcy do stu tysięcy widzów
rocznie. Tam też doprowadził do prapremiery sztuki Karola Wojtyły "Przed sklepem
jubilera" i do polskiej prapremiery własnej adaptacji "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła
Bułhakowa. Reżyserowi udało się przedstawić wszystkie zasadnicze wątki powieści, a
nawet przechytrzyć cenzurę i uzupełnić tekst o fragmenty nieobecne w dostępnym
wówczas polskim przekładzie.
" 'Mistrz i Małgorzata' stał się dla mnie najważniejszą i ogromnie bliską lekturą, odkąd,
jeszcze w czasie studiów, miałem okazję przeczytać drukowany w odcinkach w
radzieckim czasopiśmie 'Moskwa' oryginał utworu - zdradził reżyser. - Książka jest nie tylko
uczciwa, ale i magiczna. Przeszedłem moskiewskim szlakiem przygód bohaterów
powieści i śladami jej autora. Miałem okazję rozmawiać z Lubow BiełozierskąBułhakową, drugą żoną pisarza”.
Reżyser do inscenizacji "Mistrza i Małgorzaty" powracał jeszcze w teatrach Płocka
(1981), Bydgoszczy (1988), Bielska-Białej (1998), Łodzi (Teatr Nowy, 2003) i Sosnowca
(2006). Każda z wersji była inna, modyfikowana. W bielskiej adaptacji po raz pierwszy
zastosował "efekt lustra". Postacie z planu historycznego - pojawiające się w powieści
Mistrza - miały swoje odzwierciedlenia w osobach żyjących w Moskwie w apogeum
stalinizmu. Na przykład aktor grający Mistrza był też Jeszuą, a wykonawca roli Iwana
Bezdomnego - Mateuszem Lewitą.
„Mistrz i Małgorzata z Teatru Polskiego w Bydgoszczy został zaproszony w styczniu
1989 roku do udziału w XIX Warszawskich Spotkaniach Teatralnych, obok spektakli:
Jerzego Jarockiego ze Starego Teatru w Krakowie, Andrzeja Wajdy ze Starego Teatru w
Krakowie, Jerzego Jarockiego z Teatru Współczesnego we Wrocławiu, Jerzego
Zegalskiego z Teatru Śląskiego w Katowicach, Izabeli Cywińskiej z Teatru Nowego w
Poznaniu. To była najwyższa teatralna półka w tamtych latach.
We Lwowie reżyseruje monodram „JA MAŁGORZATA” według „Mistrza i
Małgorzaty” Bułhakowa. z ukraińską aktorką Teatru Zankowieckoj Haliną Dalawską.
Spektakl prezentowany był na Festiwalu Bułhakowa w Kijowie, oraz poza Ukrainą w
Teatrze Nowym w łodzi.

Ja Małgorzata

W 2008 roku łódzka wersja „MISTRZA I MAŁGORZATY” z Teatru Nowego im.
K.Dejmka jest prezentowana na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Złoty Lew
we Lwowie, na Ukrainie

Ukoronowaniem twórczych zmagań Marczewskiego z "Mistrzem i
Małgorzatą" stała się inscenizacja "Bułhakow/Mistrz/Małgorzata" z 2015
roku – koprodukcja Nowego Teatru im. Witkacego ze Słupska i Teatru
Małego z Tychów.
Reżyser pokazał dzieło Michaiła Bułhakowa w oryginalnej autorskiej adaptacji, na którą
składała się nie tylko sama powieść, ale i fragmenty dzienników pisarza, odnalezione
już po jego śmierci. Autor je wprawdzie spalił, jednak po latach w przepastnych
archiwach sowieckiej bezpieki udało się natrafić na skopiowany tekst. Co okazało się
najlepszą ilustracją słynnego stwierdzenia Bułhakowa, że "rękopisy nie płoną".

"Powiem krótko: to jeden z najwybitniejszych spektakli w całym współczesnym
polskim teatrze i jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych sprzężonych z
metafizyką w krystalicznie czystej postaci. […] Andrzej Maria Marczewski to wielki
SAMOTNIK, poszukujący duchowych prawd poza obrębem teatralnych mód.
Ponieważ nie należy do żadnych środowiskowych koterii, jego dorobek jest pomijany
milczeniem przez media głównego nurtu, lansujące 'swoich' twórców, co dotyczy także
organizatorów rozmaitych festiwali. Jak wiadomo, powieść Bułhakowa w fenomenalny
sposób ukazuje zmaganie się Dobra ze złem, tchórzostwa z odwagą, podłości i
konformizmu – z wiarą i miłością. 'Bułhakow/Mistrz/Małgorzata' w scenicznym
kształcie zaprezentowanym w 2015 r. w szczególnie poruszający sposób oddaje sens
tego, co uosabia wspomniana wizja człowieka i świata. […] Jeśli olśniewający i
metafizyczny w każdym szczególe spektakl A. M. Marczewskiego nie znajdzie się w
programie teatralnych festiwali tylko dlatego, że jego twórca mierzy się z filozofią,
sensem i porządkiem świata bez oglądania się na wzorce sztuki lansowane przez
artystyczny i publicystyczny mainstream, będzie to oznaczało chwilowe zwycięstwo
materii nad duchem. Tylko jednak chwilowe, gdyż – zapamiętajmy to po wsze czasy –
'rękopisy nie płoną'."
[Marek Rymuszko, "Bułhakow i Marczewski: spektakl dwóch mistrzów", "Nieznany
Świat", nr 12/2015]

.

Wierny Bułhakowowi, wystawił też polską prapremierę "PSIEGO SERCA", kiedy po
wygraniu konkursu w 1981 roku objął dyrekcję Teatru Dramatycznego w Płocku.
Przedstawienie szybko zdjęto ze sceny na skutek interwencji ambasady radzieckiej
W 1988 roku wyreżyserował ośmieszającą urząd cenzorski groteskę "Szkarłatna
wyspa"
Bułhakowa, w Teatrze Satyry Maszkaron, w Krakowie, przełamując
obowiązujący do tej pory zakaz grania tej sztuki w Polsce.

Spektakl został zaprezentowany w Teatrze Na Podolu w Kijowie, na Ukrainie, i na
Festiwalu Satyry Jazovac w Zagrzebiu, w Chorwacji
Nie doszło za to w Płocku do wystawienia adaptacji prozy Jerzego Andrzejewskiego, o
czym sam autor wspominał w swoich dziennikach "Gra z cieniem" wpisem z 8 maja
1981:
"Od dyrektora Teatru Dramatycznego w Płocku, Andrzeja Marii Marczewskiego,
otrzymałem list z propozycją wystawienia 'Apelacji'. Bardzo mnie ten projekt i zdziwił,
i ucieszył, bo ta moja powieść, wydana w roku 1968 poza krajem, mało jest w Polsce
znana."
„Ks. Jastrzębiec-Święcicki: - W ciężkim czasie stanu wojennego Stanisławówka była dla
płocczan wyspą wolności na morzu niepewności. Dopiero w trakcie mszy za Ojczyznę
zaczęli czuć się bezpiecznie, wtedy puszczały emocje. Nasz Teatr był zawsze
wypełniony po brzegi, gdy wystawiano "Przed sklepem jubilera", „Brata naszego

Boga” Karola Wojtyły czy "Mistrza i Małgorzatę" w reżyserii Andrzeja Marii
Marczewskiego.

Jerzy Mazur –Adam Chmielowski

Jerzy Mazur- Adam Chmielowski

W 1982 roku w warszawskim Teatrze Rozmaitości władze tuż przed premierą cofnęły
zgodę na wystawienie "Termopil polskich" Tadeusza Micińskiego w adaptacji i
reżyserii Marczewskiego z niezwykłą rolą Kaliny Jędrusik-Katarzyny Wielkiej.

Kalina Jędrusik- Katarzyna, Sławomir Zemło- Potiomkin (próba)
Termopile polskie – Misterium na tle życia i śmierci ks. Józefa Poniatowskiego
Relacja Andrzeja Marii Marczewskiego:
Moja warszawska inscenizacja „Termopil polskich” Tadeusza Micińskiego
była drugą realizacją sceniczną po pamiętnej prapremierze w Teatrze Wybrzeże w
Gdańsku w 1970 roku. Dramat zrekonstruowała i wydała Teresa Wróblewska, własną
sceniczną wersję opracował wtedy Stanisław Hebanowski, wyreżyserował spektakl
Marek Okopiński w scenografii Mariana Kołodzieja.
Zafascynowany niezwykłością dramatu i jego wyjątkową teatralną urodą,
ponad dwa miesiące pracowałem nad swoją sceniczną adaptacją, aby nie pogubić
niczego istotnego z dwustu pięćdziesięciu stron opublikowanego tekstu.
Realizowałem wiernie pomysł Autora: „Wszystko jest szalonym pędem
myśli w głowie Tonącego Księcia. I jak we śnie wizje miewają charakter niezwykle
plastyczny w ciągu niewielu sekund – tak i tu akcja rozgrywa się w okamgnieniach”.
Misterium rozpoczyna się w sposób niecodzienny. Mianowicie, w momencie
– ukazanej w Prologu – śmierci księcia Józefa Poniatowskiego na polu bitwy pod
Lipskiem. Wszystkie następujące po niej sceny dramatu rozgrywają się w „Teatrze

Mrącej Głowy” księcia Józefa i stanowią retrospektywną projekcję jego świadomości,
przez którą przesuwają się z szybkością przedśmiertnej wizji „światy jasnowidzeń i
wspomnienia”, obrazy z własnego życia i dramatycznych dziejów polskiej historii na
przestrzeni 26 lat.

Sprawa polityki carskiej Rosji wobec Polski, udział w jej rozbiorach, jest
tylko jednym z elementów bogatej panoramy zdarzeń, prezentowanych w dramacie
Micińskiego. Bo oto następują po sobie takie sceny, jak pobyt księcia Józefa w Kijowie,
spotkanie Katarzyny II ze Stanisławem Augustem w Kaniowie, uchwalenie Konstytucji
3 Maja, zawiązanie się Targowicy, Sejm Niemy w Grodnie, insurekcja kościuszkowska,
Maciejowice, obóz Suworowa i rzeź Pragi. Fakty z życia przemieniają się w sennym
widziadle. Koncepcja „Teatru Mrącej Głowy”, w którym zasiadają i zarazem występują
widma żywych i umarłych, dodatkowo uzasadnia charakterystyczne dla misterium
zawieszenie praw rządzących czasem realnym i pozwala na ukazanie przedstawionych
zdarzeń w panoramicznym ujęciu.
Rozpoczęły się intensywne próby spektaklu, a premiera wyznaczona została na
16 października. Współpracę reżyserską ze mną podjął i za ruch sceniczny odpowiadał
Jerzy Stępniak z Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, scenografię i kostiumy

przygotował Józef Napiórkowski, a oryginalną muzykę skomponował Tadeusz
Woźniak. Obsada była rewelacyjna. Księcia Józefa próbował Piotr Garlicki, Katarzynę II
– Kalina Jędrusik i Irena Laskowska, Stanisława Augusta – Józef Fryźlewicz, Arżanowa
–Wielkiego Koftę –Witold Pyrkosz, Hetmana Rzewuskiego –Jerzy Turek, Krakremiję –
Irena Pająkówna, Tamarę –Mirosława Krajewska (gościnnie, będąc na etacie w Teatrze
Dramatycznym), Witę –Jadwiga Andrzejewska, Kalinę –Krystyna Wolańska, Kniazia
Patiomkina –Sławomir Zemło, Mnicha –Janusz Paluszkiewicz, Fersena –Zygmunt
Malanowicz, Panią Vauban – Maria Ciesielska, Wańkę Kaina – Jan Jurewicz, Suworowa
–Bronisław Surmiak.
W sumie grało kilkudziesięciu aktorów, trzyczęściowy spektakl trwał trzy i pół
godziny.

Naczelny redaktor „Teatru”, Jerzy Sokołowski – który oglądał zamknięte
próby spektaklu tak napisał o tym w 1989 roku, w programie „Termopil polskich” Teatru
„Polskiego” w Bydgoszczy:
„Premiera „Termopil” poprzedzona została trzema wieczornymi próbami
generalnymi. Na próbach, obok przedstawicieli władz, którzy mieli podjąć ostateczną
decyzję, znalazło się wielu zaproszonych przez dyrekcję miłośników i przyjaciół teatru,
krytyków oraz przedstawicieli środowiska.
Wszystkie trzy zamknięte przedstawienia przyjęte zostały przez
zaproszonych gości z uznaniem dla artystycznego kształtu inscenizacji, pomysłowości
reżyserskiej, wierności duchowi i stylowi dramatu, rzetelnej interpretacji aktorskiej.
Realizację przenikała rozwaga, przenikliwość i odpowiedzialność
artystyczna, wydobywająca nie tylko poetycki charakter utworu, lecz również jego
historiozoficzne przesłanie, dotyczące przyczyn upadku Polski, warunków jej

odrodzenia i prawidłowości procesu historycznego. Wszystkie elementy utworu:
misteryjność, panoramiczna, plastyczna wizja zdarzeń, poetycki, a jednocześnie
metafizyczny charakter dzieła, metaforyczny sens poszczególnych sekwencji,
wielowarstwowe ujęcie prawdy historycznej – znalazły wyraz w przedstawieniu
Marczewskiego. Przedstawieniu skomponowanym przejrzyście, choć dramat nie jest
łatwy zarówno w lekturze, jak i w odbiorze scenicznym – w spektaklu rozegranym w
dobrym rytmie i w efektownej, trzymającej widza w napięciu, inscenizacji.
Przebudowana przez Marczewskiego scena i widownia Teatru „Rozmaitości” dla
zamierzonego kształtu inscenizacji „Termopil”, umożliwiła reżyserowi ujecie dramatu
na zasadzie teatru otwartego, nieomal w planie filmowym. Środki ekspresji teatralnej,
zbliżone do techniki filmowej, pozwoliły ukazać na planie scenicznym poszczególne
płaszczyzny akcji, ową jednoczesność „okamgnień” w chwili śmierci bohatera.

W realizacji tego zamysłu reżyser znalazł w osobie scenografa
Napiórkowskiego godnego siebie partnera, który misteryjny, a jednocześnie
metaforyczny charakter utworu, umiał wydobyć poprzez syntetyczną kompozycję
przestrzeni scenicznej, operującą wielością skojarzeń przy zachowaniu realistycznych
detali i wiernych historycznie kostiumów. Scenografia umożliwiała synchroniczne
prowadzenie akcji i filmowe przenikanie poszczególnych sekwencji dramatu. Malarskie
operowanie światłem, jego zmienna tonacja, półcienie, potęgowały nie tylko nastrój,
lecz tworzyły silny komponent scenicznej ekspresji. Przejmująca, wibrująca muzyka
Tadeusza Woźniaka, przechodząca w ściszoną tonację w scenach poetyckich i
lirycznych, wtopiona była integralnie w charakter widowiska, którego wszystkie
elementy tworzyły zwartą całość dramatyczną.

Ten dramat racji, idei i emocji przedstawia dla aktorów nie lada trudności.
Wśród jakże licznej galerii postaci, ról głównych i epizodycznych, zagranych z wielką
koncentracją sił i środków przez cały zespół aktorski, upamiętniły się szczególnie role:
Mirosławy Krajewskiej jako Tamary, Jadwigi Andrzejewskiej –Wity, Kaliny Jędrusik
jako Katarzyny II oraz Ireny Pająkówny jako Krakremiji. A z ról męskich: Arżanow –
Wielki Kofta Witolda Pyrkosza, Stanisław August –Józefa Fryźlewicza, Suworow –
Bronisława Surmiaka.
Niezatarte jednak wrażenie pozostawiła wymowa całego przedstawienia,
zamysł i kierunek interpretacji dzieła Micińskiego. Nie pozostawiał on wątpliwości, że
głównym bohaterem stała się Polska w brzemiennym dla niej ciągu wydarzeń
historycznych. Przedstawienie zawierało surowy osąd wad narodowych i
wewnętrznych czynników, które pogrążyły kraj w anarchii, co wyeksponowane zostało
z wielką siłą wyrazu w ujęciu postaci Targowiczan. Jawnej ich zdrady i
wiernopoddańczych umizgów wobec carycy Katarzyny. Ale również silnie
akcentowało, jak wszelkie próby naprawy uniemożliwiła agresywna polityka mocarstw
ościennych, ukryte machinacje europejskich dworów i rządów, zmierzających do
ostatecznego rozbioru Polski.
Wysuwającą się tutaj na plan pierwszy szczególną rolę Rosji carskiej w dziejach
naszego narodu – zgodnie z intencją autora- przedstawienie rozgrywało w szerszym
planie historiozoficznym. Z wielkim taktem, bez przerysowań i nadmiernej ekspresji”.
Tyle Jerzy Sokołowski – krytyk teatralny, uczestniczący zresztą czynnie w
batalii o doprowadzenie spektaklu do premiery. Na trzy zamknięte pokazy przyszła
cała teatralna Warszawa; było już wiadomo że są kłopoty i spektakl może nie doczekać
premiery. Na którejś z prób na balkonie Teatru widziałem Mariana Brandysa, Jacka
Sieradzkiego, Macieja Prusa. Potem Wydział Kultury zakazał organizowania otwartych
prób, mieliśmy czekać na decyzję, trwały rozmowy na szczeblu Ministerstwa Kultury,
Komitetu Warszawskiego Partii, Komitetu Centralnego. Nie byłem na ogół zapraszany
na te rozmowy, z odprysków informacji dowiadywałem się, kto w nich uczestniczył i
jakie spory tam wiedziono, ale po pewnym czasie okazało się, że nikt właściwie nie był
kompetentny i władny, aby sprawę pozytywnie zakończyć. Nikt nie chciał brać za to
odpowiedzialności.
Cenzura ze mną nie chciała w ogóle rozmawiać, szczerze przyznając się do
prostego faktu, „że to nie leży w ich kompetencji”, i że nie oni przecież będą
podejmować tu decyzję. Przynajmniej prosto i bez owijania w bawełnę. Po dwóch
tygodniach takiego nijakiego „zawieszenia” całej sprawy Wydział Kultury
zaproponował mi, żeby może coś drażniącego „radzieckich przyjaciół” wykreślić ze
spektaklu. Mój egzemplarz reżyserski zachował ślady siedemdziesięciu pięciu
ingerencji „fachowców”. W końcu zezwolono na trzy zamknięte spektakle „z kasy” bez
żadnej reklamy. Bilety poszły natychmiast. Warszawa wiedziała w co jest grane, i kto z
nami gra znaczonymi kartami.
W swoim prywatnym, teatralnym archiwum przechowuję odbitkę z maszyny –
pierwszej strony „Expressu Wieczornego” z 27 października 1982 roku, zdjętej przez
cenzurę, ponieważ na dole ukazała się informacja (ze zdjęciem Piotra Garlickiego –

księcia Poniatowskiego) zatytułowana: Kilka dni przed premierą: Miciński w
„Rozmaitościach”.
Ostatnia publiczna informacja o „Termopilach” ukazała się znowu w „Expressie
Wieczornym” z 23 listopada: „Przed premierą – warszawskie teatry przygotowują premiery.
W „Rozmaitościach” dobiegają końca próby niecodziennego spektaklu. Andrzej Maria
Marczewski pokusił się o wystawienie (adaptacja, inscenizacja, reżyseria) dramatu
Tadeusza Micińskiego, autora rzadko grywanego przez teatr. Mowa o „Termopilach
polskich” które uzyskują kształt sceniczny dzięki współpracy reżyserskiej J. Stępniaka,
muzyce T. Woźniaka i dekoracjom J. Napiórkowskiego. Na scenie – niemal cały zespół.
W roli carycy Katarzyny – K. Jędrusik i I. Laskowska. Premierę zapowiedziano na 1
grudnia”.
Redaktorką walczącą do końca o przekazanie opinii publicznej dramatycznej
historii niszczenia spektaklu była Krystyna Gucewicz.
Nie było też już mowy o premierze 1 grudnia, nie było nadal żadnej decyzji, co
robić z niewygodnym spektaklem, a patowa sytuacja trwała już prawie dwa miesiące;
co oznacza ten fakt dla zespołu teatralnego, który nie może grać przygotowanego,
niezwykle trudnego spektaklu, nie trzeba nikomu mówić.
Gra toczyła się wyżej, prawdopodobnie o inne stawki, wśród zupełnie innych
rozgrywających, w ciszy polskich i radzieckich partyjnych gabinetów. W Komitetach i
Ambasadzie. Dowiedziałem się po jakimś czasie o donosach słanych w czasie trwania
prób do Ambasady radzieckiego kraju, że powstaje w „Rozmaitościach”
„antyradziecki” spektakl. Co to znaczyło w tamtych czasach, nie muszę nikomu z
dorosłych przypominać. Nie zdołałem tego potwierdzić, ponieważ wkrótce stałem się
personą non grata w Polsce, faktem natomiast jest, że w zespole aktorskim Teatru była
wtedy rosyjska aktorka, przyjęta przez poprzedniego dyrektora, mimo że
charakterystyczny akcent uniemożliwiał jej granie większych ról na scenie.
Jerzy Sokołowski, pisząc o spektaklu, który nie doczekał się swojej premiery
konkluduje: „Jeden z najdojrzalszych artystycznie spektakli Andrzeja M.
Marczewskiego, tak ważny w planie programowym Teatru „Rozmaitości” pozostał
jedynie w pamięci garstki widzów, którym dana była możliwość obejrzenia go na kilku
generalnych próbach. Zaprzepaszczona i zniweczona została rzetelna, uczciwa praca
całego kolektywu teatru, wszystkich realizatorów i wykonawców. Zachowawcza,
asekurancka decyzja władz podcięła skrzydła całemu zespołowi teatru i rzuciła cień na
dalsze zamierzenia twórcze. Gdyby „Termopile polskie” ukazały się wówczas na scenie,
zapewne zupełnie inaczej mogłyby potoczyć się losy artystyczne A.M.Marczewskiego
w stolicy.”
Cytat z artykułu publikowanego w programie „Termopil polskich” w Teatrze „Polskim”
w Bydgoszczy, w1989 roku.”
W kilka lat później Tadeusz Pikulski zrealizował dla TVP dokument:
„Z Mroku Gwiazd. Rzecz o Tadeuszu Micińskim, poecie zapomnianym”. Opowiadamy
w nim, razem ze scenografem Józefem Napiórkowskim, dzisiaj już nie żyjącym, historię

tamtych pierwszych, naszych „Termopil”. Dziwnym zrządzeniem losu film ten czekał
na emisję do 1997 roku.

Projekt plakatu: Franciszek Starowieyski .

Teresa Budzisz- Krzyżanowska- Caryca Katarzyna, Teatr Nowy w Łodzi

„Termopile polskie” Tadeusza Micińskiego Teatr Nowy im. K.Dejmka w Łodzi 2005r.

"Promieniowanie ojcostwa" Karola Wojtyły –prapremiera.

W trudnych czasach stanu wojennego - a i dalszych osiemdziesiątych -Marczewski
reżyseruje w dawnej Jugosławii,: prapremierę "Świętego diabła Rasputina" Aco
Popovicia w Belgradzie, prapremierę "Noc bogów" Miro Gavrana w Mostarze,
światową prapremierę sztuki Janusza Głowackiego "Fortynbras się upił" w Sarajewie,
"Wielką magię" Eduarda de Filippo w Puli. Tam też organizatorzy Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego w Nowym Sadzie zaprosili go wraz z jego sceniczną interpretację
dramatu Velimira Lukicia „Santa Maria Della Salute”. Scenografię do spektaklu
stworzył wybitny jugosłowiański scenograf Żivorad- Żak Kukić a muzykę napisał
Tadeusz Woźniak.
Od 1986 roku Marczewski prowadził Teatr Bałtycki w Koszalinie, gdzie dał
prapremierę "Smutnych losów Jana Piszczyka ciąg dalszy, czyli zezowate szczęście 2"
Jerzego Stefana Stawińskiego.
Od 1988 roku przez sześć sezonów prowadził Teatr Polski w Bydgoszczy, gdzie wróciła
na scenę jego najsłynniejsza inscenizacja - "Mistrza i Małgorzaty", pokazywana także na
Warszawskich Spotkaniach Teatralnych. Po sześciu latach bydgoskiej dyrekcji zostawia
w repertuarze ponad trzydzieści sztuk (między innymi: "Hamleta" Szekspira,
"Termopile polskie" Micińskiego, "Wyzwolenie" Wyspiańskiego, „Nienasycenie” i „W
małym dworku” Witkacego, ”Emigrantów” Mrożka, „Moralność pani Dulskiej”
Zapolskiej, „Cabaret” Ebba/Masteroffa/Kandera, „Betlejem polskie” Rydla,
„Rozmowy z katem” Moczarskiego, „Mistrza i Małgorzatę” Bułhakowa, „Śluby
panieńskie” i „Zemstę” Fredro, „Kubusia Fatalistę” Diderota, „Dwa teatry”
Szaniawskiego, „Zamianę’ Claudela, „Operę za trzy grosze” Brechta/Weilla, "Brata
naszego Boga" Wojtyły, "Dialogi karmelitanek" Bernanosa - polska prapremiera,
"Obóz Wszystkich Świętych" Tadeusza Nowakowskiego, "Dozorcę" Harolda Pintera, i
kilka polskich, współczesnych prapremier). Zmienia się władza w mieście i tym
władzom nie jest po drodze z Marczewskimi i jego repertuarem. Nowy dyrektor,
wybrany konkursowo, zdejmuje wszystkie sztuki i plajtuje dość szybko z własnym,
offowym repertuarem, po czym odchodzi w niesławie z teatru, który zniszczył.
W 1998 roku Andrzej Maria Marczewski wygrywa konkurs na dyrektora Teatru im.
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, jednak ster sceny nad Prosną został oddany w
zupełnie inne ręce. Zaprawiony w bojach, nie ugiął się pod ciężarem przeciwności tylko
- jak przystało na prawdziwego człowieka teatru - ruszył własnym wozem Tespisa w
Polskę.
Wraz z aktorką Jadwigą Andrzejewską, zakłada i prowadzi w Warszawie Studio Teatr
Test. Prywatną scenę, której inauguracyjne przedstawienie "Dzieci z dworca ZOO"
zagrali co prawda w żoliborskiej Komedii, jednak zespół znacznie częściej można
zobaczyć gdzieś w drodze na gościnnych występach. Zapraszany jest chętnie, bo
repertuar ma niebanalny, włącznie z interesującymi adaptacjami "Fausta" Johanna
Wolfganga Goethego, "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza czy "Sklepami
cynamonowymi" Brunona Schulza. Prywatny Studio Teatr Test posiada wprawdzie
warszawski adres, ale nieczęsto występuje w stolicy.
Premierą sztuki metafizycznej "Kto?" Stephanie de Ratuld Studio Teatr Test wzbogacił

się w 1998 roku o nową scenę - Teatr Mentalny. Francuski tekst, którego pierwsze
polskie wystawienie reżyserował Andrzej Jakimiec sezon wcześniej w Teatrze
Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, traktuje o doświadczeniach
pozazmysłowych, wobec których współczesna nauka pozostaje wciąż bezradna. Ten
obszar poszukiwań wydaje się być bardzo bliski zainteresowaniom Marczewskiego,
chętnie poruszającego się w kręgu doświadczeń transcendentalnych, o czym świadczą
przedstawienia: "Faust", "Dialogi karmelitanek", autorski "Słupnik" czy "Mistrz i
Małgorzata".

"Kto?" okazał się tekstem ostentacyjnie niedzisiejszym - afirmującym dobro, miłość,
pomoc drugiemu, bycie sobą i cząstką Boga. To ściszona, kameralna odpowiedź na
wszechobecną brutalizację obyczajów. Szczególnie poruszający jest motyw powrotu bohaterów
tej kameralnej, dwuosobowej sztuki do swoich poprzednich wcieleń, kiedy to spotkali się jako
Michał Bułhakow (u progu śmierci) i jego ukochana żona Helena.
”W ubogim z założenia Teatrze Mentalnym Andrzej Maria Marczewski zrealizował sceniczną
wersję odmiennych stanów świadomości - odnotował recenzent 'Rzeczpospolitej'. - Odmiennych
także dlatego, że pozbawionych szczególnie dziś modnych akcesoriów, wyznaczających poziom
rozmów o współczesnym teatrze: wulgarnego języka, przemocy, seksualnych dewiacji.
Odważny człowiek!" (Janusz R.Kowalczyk „Rzeczpospolita”)

Poetyka teatru Andrzeja Marii Marczewskiego to przede wszystkim oryginalna
koncepcja widowiska, ugruntowana dokładną wiedzą o materii przedmiotu, wsparta
solidnym reżyserskim warsztatem i zawsze widocznym zaangażowaniem aktorów.
Marczewski oferuje im bowiem scenkę nad wyraz skromną, pozbawioną wielu
technicznych możliwości, w jakie wyposażone są zawodowe teatry
Spektakl ten zostaje zaproszony do Łodzi na Festiwal Kultury Chrześcijańskiej. Na
kolejnych Festiwalach prezentuje tam „Fausta” i „Przed sklepem jubilera”. W BielskuBiałej realizuje kolejnego „Mistrza i Małgorzatę” z Henrykiem Talarem, spektakl
pokazywany w Warszawie, Krakowie, Wiedniu, Zagrzebiu, Puli.
W warszawskim Teatrze Rampa za dyrekcji Krzysztofa Miklaszewskiego ukazuje się
nowa realizacja „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły.

Andrzej Maria Marczewski TEATR KAROLA WOJTYŁY
Kolejna Pielgrzymka do Ojczyzny Ojca Świętego-Karola Wojtyły, skłania również do
chwili refleksji nad fenomenem Jego wyjątkowej, i tak ważnej dla wszystkich
szukających w sztuce prawdy, dramaturgii.
Teatr Karola Wojtyły, to wyjątkowe zjawisko polskiej kultury, i warto podjąć osobisty
trud teatralnego zinterpretowania podstawowych pytań stawianych każdemu,
uczestniczącemu w spektaklach widzowi . Szukałem również tych odpowiedzi,
realizując w różnych miastach i w różnych teatrach, kolejne dramaty Ojca Świętego,
dojrzewając wraz z nimi ,i traktując je zawsze jako „swoje”, ponieważ dla każdego

interpretatora, lektura wybitnego dzieła jest „jego” do momentu upublicznienia swoich
przemyśleń, co w wypadku Teatru i reżysera, zawsze wiąże się z doprowadzeniem
interpretowanego utworu do premiery, czyli kontaktu z widzami. A od momentu
każdej premiery, dzieło staje się po prostu „naszym”, wspólnym. Wchodzi w
krwioobieg społeczeństwa, oczekującego zawsze na wartościowe, mądre, uczciwe
słowo Teatru. Słowo, które pomaga żyć i pamiętać na co dzień, o naszym duchowym, a
przez to, w pełni ludzkim wymiarze.

Czas obchodzi się z dziełami sztuki, równie bezwzględnie jak z pozostałymi śladami
naszego istnienia. Można powiedzieć że weryfikuje je surowo i sprawiedliwie.
Sezonowe olśnienia, zjawiska, czy nawet wydarzenia, przepadają po chwili w czarnej
dziurze powszechnej niepamięci, w której lądują rzeczy niedomyślane, obliczone na
wywołanie chwilowej prowokacji, najczęściej obyczajowej, lub na wyrwanie bieżącej,
przysłowiowej, zawsze miłej dla wygłodniałych „artystów” „kasy”. Rzeczy wielkie,
głębokie, przemyślane do granic konsekwencji z nich wynikających, czasu się nie boją,
czas dla nich nie istnieje, lub inaczej określając, czas pracuje zawsze na ich korzyść,
pozwalając następcom wydobyć kolejne interpretacje z utworu wydawałoby się do
końca wyinterpretowanego przez poprzedników. SZTUKA broni się sama, zdobywając
zasłużony aplauz, choć bywa w plastyce, literaturze, czy muzyce, że dopiero po
śmierci autora.

Teatr jest Spotkaniem, Człowieka z Człowiekiem, spotkaniem niesłychanie istotnym dla
obydwóch stron, dziejącym się, w realnym czasie trwania spektaklu, zawsze tu i teraz.
Jest nieśmiertelny, bo to każdy Człowiek indywidualnie wyraża chęć tworzenia
go swoim współuczestnictwem, w rozgrywającym się spektaklu świata, na różnych
etapach swojego życia. Wyraża przez to osobistą chęć potrzeby obcowania z dziełem,
które pomaga mu zrozumieć ten świat, w którym przyszło mu żyć, jego odniesienie do
Boga, nawet jeżeli jest się niewierzącym, bo to także jest jakiś wybór, a odpowiadamy
przecież zawsze, w końcu za swoje życiowe wybory. Wybitne dzieło potrafi stawiać
Człowiekowi pytania, na które musi on znaleźć własną odpowiedź, chcąc w sposób
świadomy budować swoje człowieczeństwo, czyli swój indywidualny los. Los
spleciony z losami innych ludzi, czyli świata, który wspólnie stanowimy, bardziej, lub
mniej świadomie, ale wszyscy, również ci, którym się wydaje że nie myślą, lub że ich
myśli niczego istotnego światu nie przekazują.
Dramaturgia Karola Wojtyły jest właśnie takiego formatu, jej uniwersalność,
czyli ponadczasowość zweryfikowało ćwierć wieku obecności na polskich i światowych
scenach.
Z tego dystansu można już mówić dzisiaj, nawet, nie tylko o precyzji myśli w niej
zawartych, ale również, o pewnej intelektualnej zaborczości sztuk, zmuszających
widza do wytężonej, ale dostępnej każdemu własnej refleksji .A przy tym, jak
przekonały mnie realizatorskie doświadczenia z Wałbrzycha, Płocka, Białegostoku,
Poznania, Warszawy i Bydgoszczy, sztuki te nigdy nie nużą, zawsze przyjmowane są w
ogromnym, partnerskim skupieniu, w oczekiwaniu na dar komunikatywności ponad
podziałami światopoglądowymi, intelektualnymi, czy emocjonalnymi. Sztuka może
być Darem, jeżeli Twórca-Darczyńca darząc nas miłością, pozwala nam obcować z
owocami swoich pogłębionych przemyśleń, za którymi stoi doświadczenie własnego
życia, lub przeczucie jego wyjątkowości.

Sztuki Karola Wojtyły mają oczywiście w sobie coś z religijnych obrzędów, co wiąże się
dość ściśle z koncepcją Jego Teatru, i jest świadomym rozwinięciem założeń Teatru
Rapsodycznego, z którym współpracował długie lata. Teatr ten, stworzony przez
Mieczysława Kotlarczyka, był głównie „teatrem słowa”. Wymusiły to na początku
okoliczności zewnętrzne. Kotlarczyk organizował swój Teatr w Krakowie, podczas
niemieckiej okupacji, w warunkach pełnej konspiracji, nie było więc mowy o scenie, ani
o dekoracjach, aktorzy musieli doprowadzić do perfekcji słowo i sugestywność gestu.
I właśnie ,w doświadczeniach Teatru Rapsodycznego mają źródło trzy ważne cechy
dramaturgii Wojtyły:
Pierwsza, to niezwykły szacunek dla słowa, jego precyzji, wnikliwości, ale i urody i
zdolności wywoływania nastroju. Można powiedzieć że słowo w tym dramacie
występuje w największym bogactwie swych funkcji, nie tylko w funkcji
komunikatywnej, ale także ekspresywnej, impresywnej, fatycznej, czyli tworzącej
nastrój. Ale ponieważ jednocześnie
Karol Wojtyła był poetą i opanował do perfekcji sztukę budowania nastroju obrazami i
metaforami, umiał znakomicie stosować zarówno ekspresyjne porównania, jak i
norwidowskie przemilczenia, przez to, nie ma w Jego utworach stron błahych,
dialogów o niczym, nie wywołujących rezonansu u widzów.
Drugą cechą tej niezwykłej dramaturgii jest wizyjność i swoista intensywność
dramatów spokrewniająca utwory Wojtyły z obrzędami religijnymi. Trudno
powiedzieć że tę cechę zawdzięcza Jego dramaturgia, doświadczeniom Teatru
Rapsodycznego. Wydaje się że Autor dochodził do niej równolegle, a nawet
wyprzedzając inscenizacje Kotlarczyka. „Brat naszego Boga” powstawał przecież w
latach 1945-49, „Przed sklepem jubilera” w 1960, „Promieniowanie ojcostwa” w 1964.
Ogromną rolę mogło już odgrywać wtedy powołanie kapłańskie Wojtyły, „Przed
sklepem jubilera” to medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w
dramat, „Brat naszego Boga”, to rzecz o powołaniu kapłańskim, „Promieniowanie
ojcostwa” to misterium o idei twórczej wzajemności osób, napisane już przez
arcybiskupa Wojtyłę.
Na dramatyczną jakość tych sztuk, złożyły się więc pospołu, przeżycia samego Autora
w Kościele, jak również Jego przeżycia w Teatrze Rapsodycznym. Kotlarczyk jeszcze
przed „Dziadami”, inscenizował m.in. „Legendę” Wyspiańskiego, „Hymny”
Kasprowicza, i montaż „Godzina Norwida”, a dzieje swojego Teatru rozpoczynał
okupacyjnym wystawieniem „Króla-Ducha” Słowackiego. Karol Wojtyła jako aktor
brał udział we wszystkich przedstawieniach. Doświadczenia religijne i najwyższa
dramaturgia narodowa, to dwa źródła wartości najwyższych, sakralnych, które pojawią
się tak intensywnie w Jego dramatach.
Trzecią cechą jest rozumienie dramatu jako sztuki narzucania problemów. Na
marginesie jednego z przedstawień Teatru Rapsodycznego Wojtyła pisał o tym wprost:
„stoimy wobec tej prawdy, że nie tylko wydarzenia są dramatyczne, ale dramatyczne są
również problemy, problemy, w których uwikłało się zwykle wiele, bardzo wiele
różnorodnych wydarzeń” /Tygodnik Powszechny, nr 14 z 1957r/.

Reasumując: precyzja słowa, wizyjność całego przedstawienia, rozumienie dramatu
jako problemu, to trzy cechy formalne sztuk Karola Wojtyły, decydujące o tym, że tak
silnie działają one na widzów. Ale jest jeszcze jedna cecha dotycząca postawy Autora,
równie ważna. Jest nią niezwykły szacunek i powaga z jaką traktuje On widzów,
powaga którą można by przyrównać do powagi spowiednika i ojca.
Wojtyła od początku traktuje widza po partnersku, może nawet na wyrost zakłada,
że ma w Teatrze do czynienia z człowiekiem świadomym swojej wartości, z
człowiekiem świadomie budującym swoje ”ja”, a więc skierowanym na tworzenie,
rozwijanie tego, co w nim najwartościowsze, co w nim godne jego człowieczeństwa.
Dramaty Wojtyły są oczywiście chrześcijańskie, przede wszystkim przez postawę
Autora, jego pokorę wobec spraw słuchaczy i widzów, a nie przez ideologię, którą się
lansuje. Wojtyła nie „lansuje” żadnej ideologii, On tylko stawia pytania i każe szukać
odpowiedzi we własnym sumieniu.
Jego Teatr, to Teatr „dramaturgii wnętrza”, poetycki, misteryjny, rozgrywający się
jednocześnie w jaźni człowieka i w kosmosie.
„Musimy także i o tym pamiętać, że stajemy w obliczu misterium. Misterium to
tajemnica. Tajemnica działa w ten sposób że pociąga do uczestnictwa. Nie chodzi tu o
to by dowiedzieć się czegoś nowego, ale o to, by w odnowiony sposób – być. Aby to
mogło nastąpić, musi między artystami a widzami zaistnieć
więź twórczej
wzajemności. Tęsknota za tym, czego człowiekowi brak, jest gorzkim, ale niekiedy
najlepszym przygotowaniem do zrozumienia.”
/Ks. Józef Tischner „Promieniowanie twórczej wzajemności”/
A my już wiemy że: „na początku było Słowo”, a nie obrazek.
Marczewski osiąga zawsze
Skondensowane, czyste.
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Jego inscenizacje poruszają wyobraźnię widza siłą słowa i raczej ascezą niż bogactwem
użytych środków. Potwierdzają równie znane, jak rzadko w praktyce respektowane
porzekadło, że ograniczenie czyni mistrza.
W 1995 roku przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Janusz Zaorski
powołuje go w skład Rady Programowej „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, zostaje jej
przewodniczącym. Na drugą kadencję w 1999 roku powołuje go Juliusz Braun.

Jesień proroka - Witkacy: jest 20 do Xtej
Nie na darmo Konstanty Puzyna przepowiadał przed półwiekiem, że Witkacy
„wyżywi” jeszcze kilka pokoleń badaczy. Wielu z ich ściągnęło do Słupska na
międzynarodową sesję naukową, której przewodniczył Janusz Degler, promujący także
swą najnowszą książkę — „Witkacego portret wielokrotny”. Przyjechali również po to,
żeby obejrzeć najbogatszą kolekcję dzieł malarskich Stanisława Ignacego i wybrać się na
przedstawienie Andrzeja Marii.

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku uczcił bowiem siedemdziesiątą rocznicę śmierci
swego patrona prapremierą widowiska „Witkacy: jest 20 do Xtej” w inscenizacji
Andrzeja Marii Marczewskiego. Reżyser połączył w swym scenariuszu fakty
zaczerpnięte z biografii Stanisława Ignacego Witkiewicza z wyimkami z jego dzieł.
Treść listów, relacji, wspomnień Witkacego i bliskich mu osób, przegląda się jak w
zwierciadle w wybranych fragmentach „622 upadków Bunga”, „Nienasycenia”,
„Pożegnania jesieni”, „Normalnego człowieka”, co pozwala — myślę, że nie tylko
znawcom — doszukiwać się wielu zaskakujących tropów i skojarzeń.
Tytuł przedstawienia odnosi się do nieco zabobonnego przeświadczenia autora
„Szewców”, że tyle znaczące i przełomowe, ile nagłe a niespodziewane wydarzenia w
jego życiu zachodziły o tej właśnie porze dnia: o dziewiątej czterdzieści. Dwadzieścia
do dziesiątej wieczorem, oczywiście 18 września, zaczęła się też słupska prapremiera.
Gdyby Witkacemu dane było ją widzieć, uznałby ją zapewne za istotną.
Wtedy to — siedemdziesiąt lat wcześniej — uciekający przed zbrojną niemiecką potęgą
twórca teorii Czystej Formy znalazł się we wsi Jeziory na Polesiu (dziś Ukraina). Tam
też na wieść o zdradzieckim zaatakowaniu Polski od wschodu przez Armię Czerwoną
pożegnał się z tym najpiękniejszym ze światów.
Była przy nim do końca Czesława Oknińska-Korzeniowska, oddana towarzyszka
ostatnich lat jego życia. Kobiecy organizm, o dziwo, przetrzymał solidną dawkę środka
nasennego. Dzięki temu zdała po latach sprawę z ostatnich chwil Witkacego.

Relacja Oknińskiej nieodmiennie działa z siłą wstrząsu, jakkolwiek wrażenie potęguje
jeszcze dobrze dawkowana ekspresja Ireny Sierakowskiej. Nagłymi załamaniami głosu
i mimicznymi niuansami przekonująco oddawała grozę osaczenia i bezwyjściowości
swojej bohaterki.
Akcję reżyser wpisał w kwadrat wyznaczany przez podwójne rzędy krzeseł. Widowni
usytuowanej, dodajmy, na piętrze zabytkowego słupskiego Spichlerza, z przestrzenią
poprzedzielaną pionami i skosami podpórek belkowego stropu. Urokliwie surowe
miejsce gry to gratka dla scenografa Tadeusza Smolickiego, któremu — po
rozmieszczeniu plansz z powiększeniami znanych fotografii Witkacego — pozostało
skupić się na kostiumach.
Między balami drewnianych kolumn przemykał Stanisław Ignacy Witkiewicz, grany z
wewnętrznym ogniem przez Krzysztofa Kluzika. Niespokojny stukot obcasów aktora,
zataczającego za plecami widzów coraz szybsze kręgi, wlewał się w potok słów
wyrzucanych przez partnerkę. Aż nerwowy werbel kroków znienacka ucichł...
Emocje w pogoni za emocjami — napięcie nie spada. Witkacemu przychodzi uporać się
z wyrzutami sumienia po samobójczej śmierci młodziutkiej narzeczonej, utalentowanej
malarki Jadwigi Janczewskiej (Anna Rusiecka). Zdarzenie bezkompromisowo
komentują przyjaciele: Bronisław Malinowski (Albert Osik) — zasłynie jako czołowy
polski antropolog, etnolog i religioznawca oraz Tadeusz Miciński (Waldemar Czyszak)
— pisarz, autor mistycznych powieści, dramatów i poezji. Ich zdaniem Janczewska
strzałem z browninga odebrała sobie życie — wśród rozsypanych kwiatów pod Skałą

Pisaną w Dolinie Kościeliskiej — bo nie radziła sobie z obecnością innych kobiet w
życiu narzeczonego.

Jedna z nich, Zofia Czerwijowska (Aleksandra Gronowska) przyczyn tragedii
dopatrywała się w niepotrzebnych seansach zazdrości. Witkacy poddawał Jadwigę
psychologicznym eksperymentom, zarzucając jej, że ulega miłosnym awansom Karola
Szymanowskiego. Powszechnie było wiadomo, że przystojny kompozytor nie
interesował się ani narzeczoną przyjaciela, ani w ogóle kobietami. Młodego Stasia — z
wdziękiem uosabiał go Sebastian Ryś — łączył dziwny splot miłości, szacunku, ale i
nienawiści z Ojcem (Ireneusz Kaskiewicz). Stanisław Witkiewicz — malarz, architekt,
eseista, popularyzator stylu podhalańskiego — zaprogramował syna na geniusza, co
rygorystycznie egzekwował nie tolerując niesubordynacji. Wynikały z tego nieliche
konfrontacje postaw.
„Nie obchodzą mnie rzeczy społeczne, chcę żyć poza społeczeństwem w swoim świecie
indywidualnych psychicznych potrzeb” — wyrzucał z pasją Staś. „Dusza ludzka, która
by się pozbyła wszystkiego, co jej daje życie społeczne, byłaby ciasną i małą duszyczką
jakiegoś pierwotniaka” — replikował ojciec. Najwyraźniej cieszyły go te spory — co
Kaskiewicz, aktorski wyga, wydobywał ciepłym, dobrodusznym spojrzeniem
skierowanym na zbuntowanego młodzieńca, choć z ust nadal miotał gromy.

W kwestiach damsko-męskich starszy Witkiewicz, sam nie święty, był dla syna
pobłażliwy. Trudno o bardziej pogmatwane życie uczuciowo-osobiste, niż to, które
wodziło na pokuszenie Stanisława Ignacego. W arkana miłosno-cielesnych tajemnic
wprowadzała go dekadę starsza znana aktorka Irena Solska — rewelacyjnie ukazana
przez temperamentną Agnieszkę Brzeskot.
Zwieńczeniem bogatej kolekcji niepospolitych kobiet w życiu artysty okazała się
Jadwiga Witkiewiczowa (Marta Turkowska) z domu Unrug. Zawarte z nią małżeństwo
w niczym jednak nie utemperowało Witkacego, wciąż niesytego miłosnych podbojów.
Jadwiga, czyli Nina — zwana tak przez męża z uwagi na noszącą to samo imię
nieszczęsną Janczewską — okazała się ideałem wyrozumiałej i tolerancyjnej żony. Była
prawdziwą przyjaciółką, przed którą do woli wypłakiwał się nad kobiecą
przewrotnością i niewdzięcznością kochanek.
Co tu dużo mówić, widowiska o takim bohaterze — wszechstronnie utalentowanym
polskim twórcy: pisarzu, dramaturgu, poecie, malarzu, fotografie, filozofie, teoretyku
sztuki — nie można robić powściągliwe, czyli letnio. Andrzej Maria Marczewski
zaproponował teatr totalny, dynamiczny, z dyskretnie wtopionymi w materię
przedstawienia projekcjami filmowymi przybliżającymi poleskie plenery i dąb w
Jeziorach. Ten sam, choć starszy o siedem dziesięcioleci, pod którym Witkacy podciął
sobie żyły, byle tylko zdążyć przed Rosjanami.

Magię widowiska podkreśla wyrazista muzyka. Marek Dyjak skomponował
nostalgicznie nawracający motyw, pointujący poszczególne sceny rozdzierającym
duszę zaśpiewem. Nadmiernie rozedrgane emocje — o co w przypadku Witkacego
nietrudno — wyciszały z kolei kojące tony gongów i mis tybetańskich, z
kontemplacyjnym wyczuciem dozowane przez Jadwigę Andrzejewską.
Piękne, wciągające widowisko Andrzeja Marii Marczewskiego sprawia widzom
najwięcej satysfakcji w części biograficznej. Wszędzie tam, gdzie pulsuje życie, które —
przepraszam za skojarzeniowy banał — przerosło sztukę. Stąd też o wiele bardziej
przemawiają do mnie wykonawcy, kiedy grają autentyczne postacie, niż ci sami
aktorzy — acz nadal świetni — w rolach przejętych z prozy Witkacego.
Owszem, perwersyjne zmagania Akne (Brzeskot) i Bunga (Ryś) we fragmentach „622
upadków...” nadal podszczypują zmysły widzów, jednak nie są w stanie przebić tej
temperatury odbioru, jaką miały wyłowione z zapisków prawdziwe wynurzenia
Solskiej i Stasia. Ot, paradoks — znak czasu. Może tylko Waldemara Czyszaka
zachowam w pamięci bardziej z mistrzowskiej ekranowej etiudy jako Węborka z
„Nienasycenia”, niż z interpretacji całkiem realnego kabotyństwa Micińskiego.
Utwory autora „Matki”, jeszcze w latach osiemdziesiątych dobrze obecne na polskiej
scenie, tracą dziś, niestety, na sile wyrazu. Nie robią takiego wrażenia, jak w czasach
PRL-u, kiedy obowiązującą normą była dookolna „dziwność istnienia”.
Zaskakujące proroctwa Stanisława Ignacego Witkiewicza, choćby to o powszechnym
zbydlęceniu, znacznie bardziej podniecały umysły jednak wtedy. Zanim się spełniły.
Janusz R. Kowalczyk (Teatr 2010)

Krzysztof Miklaszewski
Pozwalam sobie niniejszym polecić i zarekomendować niezwykły spektakl
musicalowy CABARET Johna Kandera, Joe Masteroffa, Freda Ebba w znakomitej
reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego zrealizowany w Nowym Teatrze
im.Witkacego w Słupsku.
CABARET
- kultowy brodwayowski
musical , który zaistniał na
amerykańskiej scenie blisko pół wieku temu (dokładnie: w roku 1966 ) grany jest na
wielu scenach świata do dziś z niesłabnącym powodzeniem . Dlaczego ?
Głównie chyba dlatego ,że „ ż y c i e k a b a r e t e m j e s t „ – jak to
słyszymy ze sceny . I jest nim rzeczywiście – KABARETEM BARDZO OKRUTNYM,
skoro zbrodnia przechadza się bezkarnie po ulicy jak u Brechta, skoro kabotyn bez
charakteru może opanować nastroje mas i narzucać im fałszywe emocje jak u Klausa
Manna . Jest nim na pewno , skoro symbole cnoty tak łatwo spadają do poziomu
spelunki jak u von Sternberga. A pamiętać warto , że ówczesny Berlin, Berlin schyłku
republiki także ów dziwaczny splot paradoksów odreagowywał kabaretem, bo były to
czasy, kiedy nie Paryż a Berlin właśnie był światową stolicą tej sztuki.
Odkrywczość i aktualność (zarazem ) CABARETU polega i na tym , że z taką
wyrazistością udało się tu pokazać , jak nadchodząca zbrodnia potrafi się przebrać w
słodką, wzruszającą i „rodzimą” piosenkę, w ludowy strój, w poczciwe, stare i

zrozumiałe dla każdego cnoty rodziny, wstrzemięźliwości, zdrowia moralnego i
fizycznego. Tylko że pod spodem, pod tymi łagodnymi, „czystymi” pozorami kryje się
przemoc, bezwzględność, nienawiść i zbrodnia. Świat kabaretu, świat „dekadencki”
mimo że szydzi i wyśmiewa lub stroi miny, nikogo w istocie nie nienawidzi. Jego
wyznaniem wiary jest wyrozumiałość dla ułomności, przyzwolenie na ludzkie słabości

tolerancja. Świat „czysty” natomiast głosi naprawę, ale każda tego rodzaju naprawa
wymaga najpierw wypalenia ogniem zła i zepsucia. Nikt nigdy nie wyrządził tyle zła i

nie dopuścił się takich zbrodni jak ci, którzy w imię „czystości” decydowali się wypalać
ogniem grzechy innych ludzi. Tę myśl CABARET przekazuje nam w sposób na pozór
żartobliwy, lecz ogromnie przekonywujący, i jest to myśl, która zachowuje swoją
wartość zawsze, nie tylko w tamtych dziwnych latach, w chylącym się ku swojemu
zmierzchowi, ale jeszcze wolnym i „dekadenckim” Berlinie.

Spektakl Marczewskiego (KREACJA SCENICZNA MISTRZOWSKA ) w
którym rolę Sally Bowles zagrała Monika Węgiel (ABSOLUTNE ODKRYCIE ), Cliffa
Igor Chmielnik a Mistrza Ceremonii rzymski artysta Nicola Palladini dobitnie
udowadnia , że tam gdzie mogą spotykać się niezwykłe, charyzmatyczne talenty
aktorskie z precyzyjną, perfekcyjną reżyserią powstaje DZIEŁO WYBITNE

Niepowtarzalny, bo teatralny- „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły,
Teatr Mały, Tychy- 2013.

Wśród różnorodnych aspektów ludzkiego życia jednym z najistotniejszych jest
doświadczanie fenomenu teatru. Magia przekazu scenicznego sprawia, że na czas
widowiska widz daje się zauroczyć, zaczarować, a niekiedy nawet porwać. Towarzyszy
mu nieme zdumienie, że przeżył coś niepowtarzalnego, czego nie dałoby się wyrazić
innym językiem niż teatralny.
Scena teatru zachowała jeszcze jedną zadziwiającą właściwość – nie istnieje bez aktora,
ale i bez widza. Owszem, wykonawca może się na scenie wznosić na niedoścignione
wyżyny artystyczne, jednak bez odbiorcy, choćby jednego, jego kunszt staje się
bezproduktywny. Bez czujnego obserwatora nie ma aktora, a bez nich obu – teatru.
Teatr Mały w Tychach zaczął od niedawna spełniać swoją funkcję zgodnie z
założeniem. Pojawili się aktorzy przypisani do tej właśnie sceny, kierowani przez
doświadczonego inscenizatora, a zarazem dyrektora. Dobór repertuaru wydaje się
odmienny od średniej krajowej, nastawionej na łatwy poklask i szybki sukces medialny
– celowo prowokowany przez jakiś niewyszukany eksces, uzasadniany sofistyką tzw.
poprawności politycznej.
Andrzej Maria Marczewski proponuje zupełnie inne myślenie o teatrze. Jego
przedstawienie „Przed sklepem jubilera” to wyraźny sygnał skierowany do widza, że
reżyser traktuje go poważnie. Uruchamia przed nim – i w nim – te przestrzenie
wyobraźni, których próżno szukać gdzie indziej, skoro dawno zniknęły pod grubą
warstwą natrętnie propagowanej popkultury wraz z agresją jej subkulturowych
odmian.
Tymczasem tekst Karola Wojtyły, nie na darmo opatrzony podtytułem „Medytacje o
sakramencie małżeństwa przechodzące chwilami w dramat”, to poemat sceniczny
wymagający skupionego odbioru i kulturowego obycia. Sceniczne medytacje to ten
rodzaj twórczości, który daje strawę nie tyle dla oczu, ile dla uszu. I, co za tym idzie, dla
szarych komórek widza.
Warto przypomnieć, że zanim młody Karol Wojtyła doznał łaski powołania
kapłańskiego, w pełni zasłużył na miano człowieka teatru. Od lat gimnazjalnych
spełniał się jako aktor szkolnej sceny, grając między innymi w „Antygonie” (Hajmon),
„Balladynie” (Kirkor, Fon Kostryn), „Kordianie” (Kordian), „Nie-Boskiej komedii”,
„Ślubach panieńskich” (Gucio), „Sułkowskim”, „Zygmuncie Auguście” (Zygmunt
August), „Judaszu z Kariothu”. Niektóre z przedstawień współreżyserował.

Waldemar Czyszak- Jubiler
Na rok przed wojną podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W
Krakowie kontynuował przygodę z aktorstwem, występując w prowadzonej przez
Tadeusza Kudlińskiego Konfraterni Teatralnej, zwanej później Studiem 39. W
śpiewogrze o historii Twardowskiego „Kawaler księżycowy” odtwarzał (w stroju
pięściarza, z bokserskimi rękawicami) zodiakalnego Byka.
Podczas okupacji czynnie współpracował z konspiracyjnym zespołem Mieczysława
Kotlarczyka, który po wojnie przyjął nazwę Teatru Rapsodycznego. W „Królu Duchu”
Karol Wojtyła przejmująco interpretował postać Bolesława Śmiałego, w „Weselu” –
Jaśka, w „Panu Tadeuszu” – Księdza Robaka. Był to teatr, który swoją ekspresję
budował na scenicznej sile słowa i oszczędnym geście.
Ascetyczna forma występów w krakowskich mieszkaniach przed zaufanym gronem
widzów okazała się nieodparcie teatralna. Było to wymuszone okupacyjną sytuacją,
jakkolwiek twórcze nawiązanie do koncepcji odnowy teatru Jacques'a Copeau, który od
1913 roku zaszczepiał w paryżanach przekonanie, że teatr to „naga scena”. Copeau
odrzucił całą teatralną maszynerię, dekorację, rekwizyt, stawiając na pierwszym
miejscu słowo i aktora.
Właśnie słowo – słowo pisane – pozwoliło Karolowi Wojtyle, już wtedy osobie
duchownej, nie tracić więzi z teatrem. Jego tekst „Przed sklepem jubilera” drukowany
w 12. numerze „Znaku” z 1960 roku podpisany był pseudonimem Andrzej Jawień.
Autor, wówczas kapłan z sakrą biskupią, chciał uniknąć łączenia sprawowanych
godności kościelnych ze swoją twórczością literacką, co zasadniczo zmieniło się dopiero
po obraniu go następcą św. Piotra.

Jadwiga Andrzejewska- Teresa

Poematy i dramaty papieża Jana Pawła II zaczęły pojawiać się na scenach, z czego lwia
część, z prapremierami włącznie, wyszła spod ręki Andrzeja Marii Marczewskiego.
Najnowsza tyska inscenizacja potwierdza, że jest reżyserem o szczególnej umiejętności
przekładania poetyckich tekstów na potrzeby sceny. W zajmującej opowieści o
powikłanych losach – nie zawsze z własnego wyboru – trzech par małżeńskich, zawarł
metaforę kondycji współczesnego człowieka.
Mariaż Teresy (Jadwiga Andrzejewska) i Andrzeja (Igor Chmielnik) trwał, niestety,
zbyt krótko, bo mężczyzna zginął za młodu na jednym z frontów drugiej wojny
światowej. Ich syna Krzysztofa (gra go również Chmielnik) samotnie wychowuje
matka. Wspiera ją radami Adam (Jerzy Mazur), postać odczytywana jako alter ego
autora, choć tym razem nie nosi koloratki księdza.

Igor Chmielnik-Krzysztof, Klaudia Walencik- Monika

Z kolei Anna (Aurelia Sobczak), która postrzega swoje małżeństwo ze Stefanem (Piotr J.
Adamczyk) jako totalną pomyłkę, wyrzuca z siebie potok słów nabrzmiałych boleścią,
od których już tylko krok do nienawiści. Adam, ofiarnie strzegący kobietę przed
pochopnymi decyzjami, przypomni jej ewangeliczną przypowieść o pannach mądrych i
głupich, chcących powitać Oblubieńca. On też, niespodziewanie przechodząc obok
Anny i pokazując jej twarz, skłoni ją do rachunku sumienia i rewizji poglądów.

Jerzy Mazur- Adam
Trzeci związek tworzą dzieci obu wspomnianych par: Krzysztof i Monika (Klaudia
Walencik). Ich dopiero co zawarte małżeństwo pełne jest idealistycznej wiary, że
wszystko ułoży się jak najlepiej. Krzysztof nosi w sobie jednak skazę niedostatku uczuć,
które mógłby mu dać ojciec, gdyby przeżył; osamotniona czuje się również Monika, nie
znajdująca w rodzinnym domu należytych wzorców do naśladowania.
W życiu tych trzech par mocno zaznaczył się Jubiler (Waldemar Czyszak), celebrujący
rytuał nabywania ślubnych obrączek, który urasta do rangi obrzędu. Jego gest
wzniesienia do góry złotego krążka, żeby zabłysnął w smudze światła, miał w sobie
wymiar kapłańskiego podniesienia. To ktoś więcej niż rzemieślnik, kupiec i artysta
razem wzięci; prędzej znawca tajników ludzkich dusz, przenikliwy interpretator ich
dróg życiowych, ale, jak na zwykłego śmiertelnika, zbyt wszechwiedzący.
„Na początku było Słowo…”. Wiedział to nie tylko św. Jan Ewangelista, ale i kilku
niezwykłych praktyków teatru. Copeau, Kotlarczyk, jak i Peter Brook ze swoją
koncepcją „pustej przestrzeni”.
Ludzie, którzy w powściągliwości użycia środków wyrazu scenicznego doszli do
zadziwiających efektów. Do wspomnianego grona doskonale pasuje Andrzej Maria
Marczewski, od zawsze hołdujący zapomnianej zasadzie, że ograniczenie czyni mistrza.
Reżyser, który prawdę poetyckiego wyrazu podkreśla nie tyle mnożeniem wizualnych
efektów – kilka filmowych ujęć w tle jedynie sygnalizuje miejsce akcji – ile grą świetnie
prowadzonych aktorów.

„Przed sklepem jubilera” to widowisko dla ludzi wrażliwych, inteligentnych.
Skłaniające do samodzielnych przemyśleń. Andrzej Maria Marczewski udowodnił nim,
że jest tęgim znawcą spraw tego świata; teatralnym jubilerem.
Janusz R. Kowalczyk

V Metropolitalna Noc Teatrów 2014
Motyl na sukni Bianki
Tychy mają teatr, o którym zaczyna być coraz głośniej. Oprócz jakże ważnej, codziennej
pracy tej sceny, istotne są także spektakularne akcje, ogniskujące uwagę widza, jak
ostatnio V Metropolitalna Noc Teatrów 2014 (27 września 2014) na inaugurację nowego
sezonu kulturalnego. Zespół Teatru Małego wystąpił z własną premierową propozycją
– „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schulza w adaptacji i reżyserii Andrzeja Marii
Marczewskiego, z energetyzującą muzyką (gongi, misy tybetańskie) Jadwigi
Andrzejewskiej.

Wprawdzie o teatrze jako takim można mówić dopiero wtedy, jeśli ma zespół zdolny
do obsadzenia „Wesela” Wyspiańskiego, jednak na razie, nie rezygnując z ambicji,
trzeba sobie poczynać skromniej. Tychy zasłużyły na własny teatr, który traktuje widza
serio: nie stosuje taryfy ulgowej, daje do myślenia, zaskakuje. To, jak się wydaje, jedyny
kierunek, w jakim teatr powinien podążać, jeśli chce zachować własną gatunkową
odrębność.
Andrzej Maria Marczewski jest doświadczonym inscenizatorem i dyrektorem, który –
bynajmniej nie hołdując aktualnym trendom, czy krótkotrwałej modzie – podąża

własną drogą artystyczną. Należy do niewielkiego grona dociekliwych inscenizatorów,
którzy polskiej scenie przywracają najwartościowszy kanon literacki. Głównie polski,
choć również doskonale „oswojony” w kolejnych inscenizacjach: „Mistrz i Małgorzata”
Bułhakowa czy „Faust” Goethego.
Krąg zainteresowań Marczewskiego, to zawsze literatura z najwyższej półki. Tak też od
lat zmaga się na scenie – za każdym razem inaczej, wychodząc od odmiennych założeń
interpretacyjnych – z najwybitniejszymi piórami dwudziestego wieku: Stanisławem
Ignacym Witkiewiczem (Sławomir Żukowski), Brunonem Schulzem (Jerzy Mazur) i
Witoldem Gombrowiczem (Piotr Kumor). Każdy z nich występuje w prologu,
kulminacji i epilogu przedstawienia, po swojemu wyrażając swój stosunek do sztuki,
mniej (Schulz) lub bardziej (Gombrowicz) eksponując swoje ego.
Jak odnotował Witold Gombrowicz: „Było nas trzech, Witkiewicz, Bruno Schulz i ja,
trzech muszkieterów polskiej awangardy z okresu międzywojennego. Jak się teraz
okazuje, ta awangarda nie była taką sobie znów efemerydą”. I jak na awangardzistów
przystało, nie byli właściwie odbierani za życia.

Czas nie odbiera siły prozie Schulza, który jako jedyny z muszkieterów nie pisał na
scenę. Jego opowiadania są natomiast tak sensualne, że aż się proszą o wystawienie.
Oczywiście pod warunkiem wyboru wyraźnego kierunku adaptacyjnego i poddania się
rygorowi frazy Schulza.
Przedstawienie otwiera i kończy mocna scena, którą napisało życie. To ostatnie chwile
Brunona Schulza. „Schulz! Odwróć się!” – słychać głos gestapowca, który nie ma
odwagi spojrzeć swojej ofierze w

Słychać strzał, pada wielki polski artysta. Z jego pozbawionych czucia dłoni wypada
bochenek chleba, który toczy się jeszcze chwilę, dopóki bohater ostatecznie nie pożegna
się z życiem. Głowa aktora ląduje na leżącym na scenie autoportrecie Schulza, który –
nasuwając najbardziej czytelne skojarzenie z odbiciem twarzy Chrystusa z chusty św.
Weroniki – nadaje ofierze wymiar czysto eschatologiczny.

Poetycka proza Schulza buduje ciekawą – zamkniętą z czterech stron kręgiem widzów –
przestrzeń wydarzeń. Wraz z Józefem (Marcin Stachoń), poszukującym wiedzy
tajemnej, zawartej w Księdze–Autentyku, wchodzimy w coraz bardziej magiczne sfery,
w których znajdą się wynurzenia Ojca (Andrzej Baranowski), usiłującego budować
swoją legendę w zawiłych relacjach z młodymi pannami: Adelą (Monika
Szydłowiecka), Bianką (Klaudia Walencik), Pauliną (Alina Bachara). W końcu jest i
Matka (Agata Cichy), ostateczna ostoja rodziny, której przyjdzie się pogodzić z
ekscesami Ojca, z czasem coraz bardziej przypominającego ptaka.
Jest w tym przedstawieniu scena, w której cały kunszt Schulza został przemnożony
przez artystyczną przewrotność reżysera. Mam na myśli moment, w której rodzina
Józefa trafia do teatru. Wszyscy siedzą na krzesłach w niemym oczekiwaniu, wpatrując
się w… twarze widzów.
Porządek rzeczy uległ zdumiewającemu odwróceniu. W tej scenie aktorzy grają
widzów, którzy od nas, gapiów, oczekują… widowiska. Trwa to zaledwie moment, ale
przyznam się, że jak dotąd nikt mnie nie speszył w teatrze.

To zresztą detal, w porównaniu do kolejnej scenicznej niespodzianki. „O tej godzinie
opanowywał mnie szał łowienia motyli, pasja ścigania tych migocących plamek, tych
błędnych, białych płatków, trzęsących się w rozognionym powietrzu niedołężnym
gzygzakiem. I zdarzało się wówczas, że któraś z tych jaskrawych plamek rozpadał się
w locie na dwie, potem na trzy – i ten drgający, oślepiająco biały trójpunkt wiódł mnie,
jak błędny ognik, przez szał bodiaków, palący się w słońcu”.
Tak z kolei, w opowiadaniu „Pan”, Bruno Schulz opisuje swoją (Józia?) zbieracką pasję.
Na premierze „Sanatorium pod Klepsydrą” w Teatrze Małym w Tychach pojawił się
motyl fantastycznie igrający barwnymi skrzydłami w świetle reflektorów, by w końcu
większość uwagi poświęcić kremowej sukni Bianki, na której spoczął. Albo dyrektora
Andrzeja Marię Marczewskiego opanował szał łowienia motyli i jednego dyskretnie
wypuścił, albo na premierze pojawił się sam autor.
Tadeusz Kantor w takim przypadku powiedziałby zapewne, że motyl w teatrze to
niestosowność. Czy ja wiem?
Janusz R. Kowalczyk

Rydel w Tychach – arcypolskie „Betlejem” (2015).
Od wielu lat „Betlejem polskie” Lucjana Rydla, sportretowanego przez Wyspiańskiego
w „Weselu” rzadko gości na polskich scenach. Najpierw wyparła je „Pastorałka” Leona
Schillera, dziś i, ona i pełna wdzięku śpiewogra Rydla pozostają w zapomnieniu

Przyczyny upatrywać można tylko w jednym – odwróceniu się teatru od tradycji, a
zwłaszcza tych jej wątków, które przesycone są patriotyzmem i religijnością. Polskość
jest zdecydowanie niemodna wśród modnisiów i pseudoeksperymentatorów
dzisiejszych. Tym większe uznanie należy się Andrzejowi Marii Marczewskiemu i
Teatrowi Małemu w Tychach za wystawienie sztuki Rydla.
Po ponad stu latach od prapremiery ( Lwów, 1904) utwór nic nie stracił ze swojego
prostego wdzięku. Amalgamat folkloru, Bożenarodzeniowej tradycji polskiej , jasełek i
krakowskiej szopki pozostał struktura otwartą. Sam autor , po wymarszu Pierwszej
kadrowej Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów, dopisał postać Legionisty z roku
1914, po śmierci Rydla kolejni autorzy dopisywali do tekstu nowych bohaterów –
ułana spod Rokitny, ks. Skorupkę, Orlę lwowskie, powstańca śląskiego i wiele innych.
Skromna sztuczka Rydla stawała się zwierciadłem ważnych wydarzeń z życia narodu,
arką jego pamięci. Tak jest i w przedstawieniu Teatru Małego. Akt III – to postaci
dopisane przez znanego w Tychach autora i aktora w jednej osobie, Piotra Józefa
Adamczyka - Józef Piłsudski i Wojciech Korfanty lwowskie orlę, małego powstańca
warszawskiego, harcerza-obrońcę z Wieży spadochronowej w Katowicach, Św. Jan
Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko i 9 zamordowanych w stanie wojennym górników z
kopalni „Wujek”. Tekst, co zrozumiałe, uległ znacznym skrótom, m.in. nie ma w
przedstawieniu scenki Żyd- Pasterz.
Przy tak ogromnym zespole wykonawców (130 osób) i rozbudowaniu „Betlejem” o
taniec (którego u Rydla nie ma) skróty były niezbędne. Tańce nadają widowisku
niebywałą dynamikę , a widz obcuje z niezwykle bogatym rejestrem tradycji polskiej.
Jest i ognisty krakowiak, i śląski „trojak „ (wykonuje go trójka dzieci) i polonez ,i mazur

(ze „Strasznego dworu”) .Poszczególne scenki wieńczą najpiękniejsze polskie kolędy i
te zapisane przez Rydla i dodane. „Bóg się rodzi”, Gdy się Chrystus rodzi, Lulajże
Jezuniu , Ojze ino, dyna dyna . Po obrazie z dziewięcioma z „Wujka” – następuje
melancholijna kolęda „ Nie było miejsca dla ciebie”, dodana z wyczuciem dramatyzmu
obrazu. Acz, gdybym coś mogła reżyserkom podpowiadać – może jeszcze pełnie
zabrzmiałaby tu „Kolęda dla nieobecnego”?

Muzyczną, kolędową linię widowiska prowadzi Chór Aniołów w białych tunikach
(chór Cantate Deo z parafii Krzyża św. w Czułowie), tańczą dwa zespoły z tyskiego
MDK 1 – „Karolinka” i „Tyszanie”. W tym ostatnim z niezwykłym przejęciem tańczą
małe dziewczynki – niejedna z nich nie ma nawet 7 lat! Wprowadzenie dzieci na scenę
(a są tu jeszcze 6-letni skrzypek, przygrywający pasterzom, Orlę, powstaniec
warszawski, harcerz katowicki, i chłopczyk – może 5-letni? – niosący w darze
Jezuskowi chleb, przekazany przez Papieża) nadaje widowisku niezapomniany rodzinny, domowy klimat .To nie jest tylko widowisko, to swoisty teatralny akt
integracji, budowania wspólnoty. Całość rozgrywa się bowiem nie tylko na scenie ale i
– gdy trzeba - poza scenę wychodzi na widownię i Chór Aniołów i niektóre postaci –
Dziad (Piotr Józef Adamczyk) czy Szatan (Maciej Gruchlik) , z tygodnikiem Urbana
„Nie” w rękach, komentujący obraz z księdzem Popiełuszką. To widowisko chce i umie
budować wspólnotę. A zamysł realizatorów spotyka się ze spontaniczną reakcją
widowni. W finale, gdy rozbrzmiewa ze sceny kolęda „Bóg się rodzi” publiczność
wstaje i śpiewa razem z wykonawcami.

I na tym właściwie należałoby zakończyć - nic lepiej niż tyski spektakl nie przypomina
fundamentalnej istoty teatru, absolutnie dziś pogrzebanej w egotycznych wyczynach
różnych „awangardzistów”. Teatr jest miejscem integracji wspólnoty – czy to wokół
wydarzeń politycznych czy dramatów indywidualnego sumienia. Należałoby
zakończyć, ale nie wolno pominąć paru świetnych ról ( jeśli przy takim tekście o rolach
można mówić) . Piotr Józef Adamczyk potrafi nie tylko pisać , w przezabawnej scence,
kiedy wchodzi na widownię, wręczając paru widzom kapelusze na „kwestę” – osiąga
nie tylko sukces dzięki swojej vis komica, ale i jakiś , może nieduży, ale jakże ważny
finansowy efekt tej kwesty.
Papież Jan Paweł II ( Henryk Goik, w cywilu uniwersytecki pedagog) jest bezbłędnie fizjonomicznie dobrany do roli . I dwie panie - Matka Boska ( Klaudia Walencik),
obdarzony silnym, „ciemnym „ głosem . „Jej „Lulajże Jezuniu, zaśpiewane w niskiej
tonacji nadaje nowy kształt tej „sopranowej” kolędzie. Oraz , odtwarzająca dwie role –
Herodiady i Matki górnika z „Wujka” – Monika Szydłowiecka. Zwłaszcza jej partia
modlitwy Matki Górniaków z „Wujka „ porusza do głębi. W odświętnym czarnym
stroju śląskich matek i babek staje się symbolem Mater Dolorosa, Stabat Mater.
To świetne, arcypolskie i – śląskie – widowisko powstało - bez grosza dotacji - z
Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego, ze środków własnych i dotacji
miejskiej! A powinno trafić - jak najszerzej - do szkół i środowisk – nie tylko śląskich.
Ale to władze kultury – powinny o to zadbać, stwarzając Teatrowi Małemu – szansę
dotarcia z jego arcypolskim przekazem – gdzie tylko się da. Bo tyski Teatr Mały na
pewno nie jest mały duchem rozumieniem misji sceny.
Elżbieta Morawiec

Wojciech Korfanty- Zygmunt Marczuk, Marszałek Józef Piłsudski- Sławomir Żukowski

Osobny rozdział Andrzej Maria Marczewski zapisał jako autor utworów scenicznych,
które konsekwentnie sam inscenizuje, jak niegdyś Helmut Kajzar. Do najbardziej
znanych należą "Słupnik" ,"Casting. Zobacz, kto przyjdzie do ciebie dziś wieczorem"
i „Wiara/Nadzieja/Miłość”.

"Słupnik" na najwyższym piętrze znaczeń wymaga od widza pewnego przygotowania
- znajomości "Biblii", rozeznania w dziejach religii i historii Kościoła (nie tylko
katolickiego), w prądach gnostycznych, filozoficznych, w kanonie światowej literatury.
Na parterze znaczeń jest inteligentnie skrojoną komedią na temat współczesnej
rzeczywistości polskiej, z wieloma aktualnymi akcentami. Konfrontacja tych skrajnie
odległych światów daje zamierzony efekt groteski.
"Słupnik" to historia człowieka w sile wieku, który odrzuca polski model współczesnej
wczesnokapitalistycznej konsumpcji i zaczyna wieść życie w duchowym kontakcie z
Najwyższym. Na ciasnej platformie, umieszczonej na szczycie wyniosłego słupa - w
odosobnieniu. Gest Słupnika wywołuje spore poruszenie. Manifestacyjne odrzucenie
wartości, którym hołduje otoczenie, sprawia, że pod jego słup ściągają rzesze
rozmaitych nawiedzonych. Nie obejdzie się, oczywiście, bez przedstawicieli mediów,
geszefciarzy, kombinatorów i politykierów, którzy ten jednostkowy akt zawierzenia
chcą wykorzystać dla własnych celów. Tego, co się dzieje poniżej słupa, bohater z jego
wyżyn, niestety, nie dostrzega.
Z kolei w "Castingu..." dwóch złotoustych osobników, wysłanników jednego z
najpopularniejszych, kręconych na żywo programów telewizyjnych, usidla główną
bohaterkę, angażując ją do reality show. Gorzej, że o przebiegu akcji - a więc o i losie
Bogu ducha winnej dziewczyny - mają decydować widzowie w głosowaniu audiotele.
Historia, śmiało oscylująca między tonem serio a buffo, niechybnie zmierza ku
najgorszemu...
Sztuka jest zarówno doskonale podpatrzonym obrazkiem obyczajowym, thrillerem
psychologicznym, jak i trafną satyrą na udział mediów elektronicznych w życiu
współczesnego człowieka. Obnaża nachalność technik marketingowo-reklamowych.
Przy okazji autor daje zgrabny pastisz ogłupiających programów telewizyjnych,
których realizatorzy przymuszani są do walki o najwyższe wskaźniki oglądalności.
Andrzej Maria Marczewski znajdował się zawsze na antypodach tak pojętej praktyki
widowiskowej.

„Zobacz kto przyjdzie do ciebie dziś wieczorem”
Niezwykły tekst. Nie wiem jak go nazwać. Jest to scenariusz przedstawienia
teatralnego, zatem mógłbym go nazwać dramatem, sztuką teatralną. Ale jest to zarazem
script „wydarzenia” telewizyjnego. Rzecz wyrafinowana i zarazem bardzo prosta.
Odwzorowanie paranoi zwanej reality show. Rzecz o wirtualnej rzeczywistości, która
dla coraz większej rzeszy mieszkańców naszego globu stała się rzeczywistością jedyną.
Kilku twórców (między innymi tak wybitny artysta jak Peter Weir w Truman Show)
próbowało dotknąć tego zjawiska, pokazać je, opisać. Chodzi przecież o zapadanie się
nas wszystkich w wielką fikcję, która będąc erzatzem, namiastką, życia, milionom
zastępuje życie. Ale przecież nie tylko o odbiór (pseudouczestnictwo) tej nieprawdziwej
prawdy chodzi. Także, a może przede wszystkim o jej tworzenie. Setki tworzą ją dla
milionów. Nieliczni manipulują licznymi. Kiedyś byli panowie i niewolnicy, nadzorcy i

więźniowie. Teraz mamy ludzi mediów (demiurgów-manipulatorów) i całą resztę,
mierzwę, masę, którą reprezentuje wylosowana do „wzięcia udziału” jednostka.
Andrzejowi Marii Marczewskiemu udała się rzecz niezwykła. Przedstawił to o
czym napisałem wyżej, rozprawił się z jednym z najgroźniejszych zjawisk
współczesnego świata – sięgając po środki najprostsze. Nie ma u niego „boga” –
reżysera i setek tych, którzy kreują fikcyjną rzeczywistość, jak to ma miejsce w Truman
Show. Jest czterech aktorów: Sprawca, albo reprezentujący Sprawcę GWIAZDOR, jest
dwóch wykonawców „kreujących” sytuację: ROB i PAW i jest ona (czyli MY), nazywa
się AGA.
Cały utwór oparty jest na – nie waham się użyć tego słowa – wirtuozowskim
dialogu. Kreatorzy-wykonawcy ROB i PAW zmieniają, chciałoby się powiedzieć,
w
biegu, konwencje. Są zabawni a zarazem groźni. Są realni i zarazem sztuczni.
Wciągają w swą grę, czyli w fikcję życia, czyli w medialne życie, AGĘ (tę jedną
z
nas). Dialog Marczewskiego, który chwilami udaje bełkot nie przestając być precyzyjnie
skonstruowanym, porównać mogę jedynie do mistrzowskich dialogów Eugene Ionesco.
„Zobacz kto przyjdzie do ciebie dziś wieczorem” – to ważny tekst. Widzę go na
scenie, ale także jako autoszyderczy utwór w telewizji, a może także jako film...
W
każdym razie autorowi wróżę powodzenie.
Stanisław Brejdygant, pisarz, aktor, reżyser

W 2007 roku w Teatrze Wielkim na Wystawie: Wojtyła -Inscenizacje, poświęconej
realizacjom teatralnym dramatów Karola Wojtyły zaprezentowano materiały z
kilkunastu realizacji Andrzeja Marii Marczewskiego

Otwórz oczy
Na scenie Teatru Małego w Tychach dyrektor Andrzej Maria Marczewski wystawił
autorskie przedstawienie "Wiara/Nadzieja/Miłość". Ewangeliczne przesłanie z tytułu
dzieła zaczerpnął z jednego z najczęściej przytaczanych tekstów chrześcijaństwa – 1.
Listu do Koryntian, 13, 13: "Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś
największa jest miłość". Wyimek z nowotestamentowego "Hymnu o miłości", jak się go
powszechnie nazywa, jest zapisem, zdaniem biblistów, słów św. Pawła.
Tytuł zapożyczony z Pisma Świętego zobowiązuje autora sztuki do szczególnego
wyczucia słowa. Wiara, nadzieja i miłość to elementarne pojęcia zrębów kultury
chrześcijańskiej, a zarazem podwalin cywilizacji europejskiej. Jeśli nie dla każdego ze
śmiertelników są życiowymi drogowskazami, to zdecydowanie być nimi powinny – w
każdym czasie, choć szczególnie w tak niespokojnym i niepewnym jak obecny.

Przywilejem, ale i obowiązkiem, artysty jest umiejętność dokładnego rozpoznania
rzeczywistości i ostrzegania nas, zwykłych zjadaczy chleba, przed zagrożeniami – i za
to ich kochamy. Andrzej Maria Marczewski czyni to z właściwą sobie determinacją i
niezłomną konsekwencją. Patrząc na jego dorobek twórczy, nietrudno się przekonać, że
bez względu na okoliczności podejmował się zawsze – z wiarą, nadzieją i miłością –

misji budowania wartościowego teatru.
Od 2013 roku Marczewski szefuje tyskiej scenie. Jest na etapie tworzenia zespołu
artystycznego – i to od podstaw. Wyzwanie równie ambitne, co niełatwe, bo z
natury rzeczy rozłożone na lata.
Wspomaga go w tym dziele grono aktorów warszawskich, dzięki czemu miejscowi
wykonawcy otrzymują szansę skonfrontowania własnego zapału z sumiennością
bardziej doświadczonych partnerów. Scenicznym weteranom kontakt z wrażliwością
młodych adeptów przypomina z kolei własne zawodowe początki, stając się bodźcem
do bardziej spontanicznych odruchów, które pozwalają im się otrząsnąć z aktorskiej
rutyny. Zyskują zatem obie strony.
Siłą sztuki "Wiara/Nadzieja/Miłość" Andrzeja Marii Marczewskiego jest, jako się
rzekło, słowo. Co w umyśle widza nieodparcie budzi skojarzenie z Ewangelią według
św. Jana: "Na początku było Słowo", 1, 1. Słowo które, oczywiście, musi być
perfekcyjnie przekazane.
Z tym doskonale radzili sobie wypróbowani artyści sceny: Jadwiga Andrzejewska
(Ona) i Jerzy Mazur (On), których z powodzeniem wspomogła młoda aktorska siła –
Klaudia Walencik (Maja). W gronie wykonawców znalazła się również trójka świetnie
wyszkolonych tancerzy: Ewa Wolf, Paweł Konior (w przedstawieniu odpowiedzialny
za ruch na scenie) i Michał Kozaczko. Sceniczną opowieść dopełnili pełnymi
pulsujących emocji układami, momentami z pogranicza akrobatyki – głównie w
rozbudowanej choreograficznie środkowej części tryptyku: "Nadzieja".

Sztukę Marczewskiego rozpoczyna "Ona: Otwórz oczy". Prosty przekaz, podany przez
Jadwigę Andrzejewską z sugestywną siłą, skierowany jest do przybysza, który nie do
końca wie, gdzie się znalazł – "On: Miałem sen. Przepraszam, gdzie są wszyscy?" – pyta
Jerzy Mazur, niewidzącym wzrokiem wodząc po twarzach blisko usytuowanych
widzów. Im zaś udziela się "jaskółczy" niepokój, zaczynają czuć się
współodpowiedzialni za jego ślepotę, łapią się na tym, że słowa kobiety adresowane są
również do nich.
Później jest jak u Hitchcocka – napięcie stopniowo rośnie. "Czy mogłabyś mi
przypomnieć, skąd się właściwie znamy?" – prosi mężczyzna. "Z życia, byłam twoim
życiem" – odpowiada Ona. On się sumituje (a może ściemnia): "Przepraszam, nie
pamiętam".
Wyraźnie zaniepokojony po stwierdzeniu kobiety, że czasem można przeżyć całe życie
i nie poznać prawdy, zapyta ją wprost: "Czyli ja przeżyłem już całe swoje życie?". "W
pewnym sensie, choć to jest złe określenie, przecież nadal żyjesz" – usłyszy w
odpowiedzi.

Ona – ubrana w luźną białą szatę, emanuje jasnością, mocą emocjonalnej równowagi i
duchowego wyciszenia. Bijący od niej błogi spokój staje się dla mężczyzny źródłem
otuchy, ukojenia i zarazem siły. Szlachetność napotkanej duszy kobiecej daje
bohaterowi poczucie obcowania z samym sednem ujawnianej prawdy, wciąż jednak
niedostępnej osobnikom na nią nieprzygotowanym i pogubionym.
On – wtrącony w niepojętą przestrzeń nieplanowanego spotkania, nie wygląda na
człowieka sukcesu, jakim zda się być w oczach ogółu. Bohater jest bowiem artystą,
reżyserem filmowym z liczącymi się dokonaniami. W jego branży obowiązują jednak
ścisłe rygory, jest więc oceniany – przez producentów – tak, jak ostatnia rzecz, którą

zrobił. Stąd też żyje w ustawicznym stresie, żeby nie obniżyć lotów – dyktowanych
wskaźnikami oglądalności – i nie wypaść z rynku.
Maja – młoda aktorka, zgłasza się doń na zdjęcia próbne, zamykając absurdalnie długą
listę kandydatek do roli w filmie. Została aktorką i stawiła się na casting z drobiazgowo
obmyślanym planem zaskarbienia sobie uwagi filmowca, tylko dlatego, że reżyserem
ma być właśnie On. Trudno nie podziwiać jej determinacji, widząc, jak jej idol
precyzyjnie dobiera obsadę nowego filmu w tym, przypominającym pospolite ruszenie,
zlocie gwiaździstym.
Atutem Mai jest nieskazitelna uroda, świeżość młodości i żywa inteligencja. Atmosfera
spotkania dwojga nieznanych sobie wcześniej ludzi o mocno skonkretyzowanych
intelektualnych ambicjach iskrzy już przy pierwszym kontakcie, stając się coraz
bardziej – wręcz drażliwie – napięta ("Maja: Miał pan kilka żon, i dzieci. On: tak się
złożyło, może nawet nie o wszystkich wiem"). W finale tej gry ich role znienacka się
odwrócą i to On, uznany reżyser, znajdzie się nagle na cenzurowanym.

Andrzejowi Marii Marczewskiemu, jak mało komu w dzisiejszym teatrze, udało się w
tekście "Wiary/Nadziei/Miłości" dotknąć kondycji współczesnego artysty. Twórcy,
który coraz dotkliwiej przekonuje się, że w dzisiejszym świecie "myślenie jest
niefotogeniczne". Rozdartego między zgłębianiem zagadek bytu i próbom podołania
Sztuce (przez wielkie S) a wymaganiami realnego świata, w którym normą staje się
zaspokajanie potrzeb widza niefrasobliwą rozrywką.
Kto chce, może tu się dopatrzyć akcentów autoironicznych, gdyż Marczewski jako

reżyser i dyrektor teatru rozliczany jest z efektów swej pracy przed włodarzami miasta.
Słowo na scenie istnieje tymczasem dopiero dzięki kontaktowi z widzem, od którego
suwerennej decyzji zależy, czy kupi bilet do teatru, czy poprzestanie na strawie
duchowej płynącej z telewizora. Oby szefowi Teatru Małego udało się znaleźć "złoty
środek", który nie schlebiając gustowi potencjalnego widza, da mu poczucie satysfakcji
z właściwego wyboru z kulturalnej oferty.
Słowo w teatrze jest ważne, ale to dopiero punkt wyjścia. Skoro już wiadomo, co się ma
do przekazania, warto się zastanowić, jak to zrobić. I tu autora wspomaga reżyser,
obudowując tekst sceniczny muzycznymi i wizualnymi atrakcjami.
Muzyka do przedstawienia jest dziełem Jadwigi Andrzejewskiej, która grę aktorską
dopełnia dźwiękami na żywo wydobywanymi z archaicznych i etnicznych
instrumentów. Za pomocą gongów, mis tybetańskich, drumli czy zaklinacza deszczu
indiańskich szamanów, w zależności od nastroju sceny, artystka wyczarowuje stan
wyciszenia, ciekawości, pobudzenia lub niepokoju. Gong stanowi również poręczny
rekwizyt w scenografii – zaprojektowanej przez Tadeusza Smolickiego – na którego
lśniącą tarczę rzutowana jest projekcja doznań człowieka nieoczekiwanie
przekraczającego próg między życiem i śmiercią.
Snop światła przypomina uwiecznioną przez Hieronima Boscha niebiańską wizję
"Wejścia do Empireum", która do dziś uchodzi za wielce sugestywną. Ludzie
przywróceni życiu po śmierci klinicznej twierdzą, że temat ten w ujęciu Boscha jest
bliski ich indywidualnemu odczuciu początku pośmiertnej (?) wędrówki. To samo o
animacji komputerowej Piotra Rzepki (stworzonej według wskazań Andrzeja Marii
Marczewskiego, który tego stanu doświadczył) mówiła obecna na premierze Beata
Kampa (ona śmierć kliniczną przeżyła już trzykrotnie).
Na obrzeżach sceny widz może zobaczyć galerię portretów postaci ważnych w historii
polskiego teatru, uzupełnianą na bieżąco następnymi podobiznami, rysowanymi
podczas przedstawienia przez Ewę Brodkę-Piłat i Izabelę Ptak. Są tam również twarze
dobrze znane z tyskiej sceny, które historię teatru dopiero tworzą. Warto im mądrze
kibicować – wystarczy otworzyć oczy, spojrzeć głębiej.
Janusz R.Kowalczyk

Krzysztof Miklaszewski

Pożegnanie

n a p r o g u … w i o s n y.

Multimedialny spektakl autorski Andrzeja Marii Marczewskiego skłania do wielu
refleksji. Refleksji życiowych i egzystencjalnych , refleksji zawodowych – czystoteatralnych i refleksji czysto biologicznych. Na naszych oczach odchodzą bowiem w
stan spoczynku <resztki> pokolenia , któremu nie tylko dane było skutecznie zwalczać
skutki politycznego <więzienia>, na jakie skazała kilka generacji Polaków < ożywcza>
idea <socjalistycznego braterstwa >.Dlatego wszelkie podsumowania i syntezy są tak
potrzebne. Byle tego nie robić w sposób , który proponują niedouczone elity IPN-u ,

wylewające – od razu – dziecko z kąpielą i powtarzające - tym samym - nieodwracalne
czasem skażenia historii , znane nam dobrze z praktyk PRL-owskich <mędrców>.
Dlatego kilka słów o autorze. Urodzony w roku 1947 jest typowym i nietypowym
dzieckiem polskiego teatru . Typowym , bo penetrując aluzyjność wielkiej klasyki , nie
zapominał nigdy o awangardzie. Marczewskiemu bowiem tak samo bliski jest
Miciński , jak i Witkacy , Schulz czy Bułhakow. Nietypowym dziecięciem sceny
polskiej obwołuję Marczewskiego dlatego , bo posiadając bardzo wielostronnie
nakierowane predyspozycje twórcze (święcił bowiem Marczewski triumfy i jako
filmowy dokumentalista , i jako potrafiący uruchomić całą <maszynerię> teatru
inscenizator teatralny , i jako wrażliwy na język teatru – dramaturg ) pozostawał
zawsze znakomitym teatralnym menedżerem, który zawsze ma przed oczyma widza
i jego zapotrzebowanie. Zwłaszcza – to lekceważone na poszczególnych etapach
rozwoju powojennej Polski – marzenie widza o samorealizacji. A więc o potrzebie d u
c h o w o ś c i , tak potrzebnej Polakom niezależnie od tego , czy Polska była jeszcze
PRL-em , czy już <odrodzoną > III Rzeczpospolitą. Dlatego też jednym z idoli
Marczewskiego (także : i teatralnych ) pozostawał zawsze… Karol Wojtyła.
Tę swoją u n i k a t o w ą konsekwencję wyboru teatralny twórca okupić musiał
częstymi dymisjami z dyrektorskich stolców , a nawet zakazami pracy w zawodzie.
Wtedy ratował się wzmożoną aktywnością za granicą (czego dowodem – jego sukcesy
lat 80.tych na scenach dawnej Jugosławii) czy też pracą organiczną z zaprzyjaźnionymi
aktorami w swoim prywatnym , na wpół rodzinnym , na wpół wędrownym Teatrze
Studio - TEST, którego codzienna egzystencja zaprzątała jego twórczą imaginację ponad
dwie dekady przełomu dwóch wieków. Osiadłszy w Tychach – jako zwycięzca
kolejnego konkursu na dyrekcję– spróbował działalności , wynikającej wprost z
nietypowej struktury tyskiego Teatru Małego ; sceny , dającej szansę i zdolnym
amatorom , i bardzo <otwartym> na współpracę z nimi zawodowcom.
Marczewski- jako jeden z twórców teatru studenckiego ( STS < Cytryna> w czasie
jego studiów w łódzkiej PWSFTv i T) – czuł się tu jak ryba w wodzie. Najlepszym
dowodem akceptująca te artystyczne <zderzenia> nowa koncepcja tej sprawdzonej
przez lata konfrontacji teatralnej Tyskich Spotkań , a także codzienna współpraca
„amatorów” z „zawodowcami”. Jednak i to twórcze doświadczenie zdaje się kończyć
dosyć konwencjonalnie , tzn. odejściem z dyrekcji w chwili zakończenia kontraktu , o
przedłużenie którego poza rok 2016 , nikt z tyskich władz , skupionych na futbolu i
hokeju , nie pomyślał. Dlatego ostatni spektakl Marczewskiego to znaczące pożegnanie
z Tychami. Pożegnanie to – o tyle ważniejsze – że stanowi – prawdopodobnie –
pożegnanie z całym polskim teatrem , który
Marczewskiemu zawdzięcza i
niekłamaną pasję działania , i konsekwencję twórczych odkryć. Do takich bowiem
zaliczyć trzeba nowe spojrzenie na dramaturgię Micińskiego ,oryginalną interpretację
zagadek twórczych i biograficznych Witkacego i Schulza , nieustający proces
rozwiązywania wielopiętrowych rebusów <Mistrza i Małgorzaty>, a także duchową
przygodę z z przesłaniami dramaturgii – największego z polskich myślicieli XX wieku Jana Pawła II .

Spektakl „Wiara/Nadzieja /Miłość” – natomiast – to nie tylko jeszcze jeden
budujący przykład twórczej konsekwencji poszukiwań teatralnego języka który zdolny
byłby <uchwycić> i opisać f i l o z o f i c z n ą s u m m ę własnej drogi : tej twórczej –
wzniosłej, budującej artystę i tej zwyczajnej , powszechnie dostępnej w codziennym
trudzie kształtującej człowieka .Trzy tytułowe f i l a r y najważniejszych przeżyć
wynikają przecież z przeżyć czysto życiowych .
Stąd też t r z y w i e l k i e Akty Spowiedzi ,zawarte w trzech monologach :
Mężczyzny ( Jerzy Mazur ) , Kobiety (Jadwiga Andrzejewska) i Dziewczyny (Klaudia
Walencik) skonfrontowane zarówno z kontekstem Sztuki Polskiej , w którym przyszło
Autorowi tworzyć ( tło posadzonej po dwóch stronach akcji widowni stanowigaleria
portretowych szkiców , przywołująca piórkiem Tadeusza Smolickiego –wybitnego
scenografa , współtwórcy sukcesów teatralnych Marczewskiego ,galerię polskich
artystów i ludzi kultury , którym nasz autor zawdzięcza twórczą inspirację) , jak i z
odbiorem Widzów (szkicowanych na żywo przez dwie zdolne rysowniczki-Ewę
Brodek-Piłat i Izabelę Ptak). Stąd też wreszcie m e t a f i z y k a
dżwięku (
wspaniale brzmiące gongi, udatnie animowane przez Andrzejewską) i
ruchu
( taneczne układy , budujące metaforę tytułowego przesłania , precyzyjnie zarysowane
przez wybitnych profesjonalistów : Ewę Wolf ,Pawła Koniorai Michała Kozaczko ) ,
odkryją kolejne piętra d u c h o w e g o p r z e ż y c i a, które aplikuje nam – ku
pamięci – żegnający się z nami twórca.
Dlatego też, kiedy wyjdą już aktorzy i tancerze , stać nas będzie tylko na
powstanie bez słowa .Wstaniemy więc oszołomieni , nieświadomi jeszcze ,że zarówno
słowa , obrazy i dźwięki do nas powrócą. Powrócą one zaś –na pewno - kiedy
naprawdę zapragniemy pojąć wszystkie sensy przesłania, którym postanowił nas
obdarzyć Nasz Przyjaciel – Andrzej Maria Marczewski.
KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI
Londyn, sierpień 2016

Wywiad z reżyserem – "Wierzę, że teatr może zmieniać ludzi"
(z Andrzejem Marią Marczewskim rozmawiała Małgorzata Nasca, "Górnośląski
Tygodnik Echo", 20 lipca 2016) –
Małgorzata Nasca: czy Pan siebie ocenia?
Amm: oczywiście. Żyję dość długo i bardzo uważnie przypatruję się realizacji swoich
planów, bo przecież z każdym momentem życia zmieniamy się, i te zmiany budują
naszą osobowość. Wartościowa sztuka ukazuje te procesy, aby pomóc drugiemu
człowiekowi właśnie w tym jego rozwoju. Życie jest Drogą do celu, jaki każdy człowiek
dla siebie samego wyznacza, im ciekawsza jest Droga, tym ciekawsze jest życie i
bogatszy cel który się osiąga.
Nasca: trzy i pół roku temu zjawił się Pan w Tychach, aby po wygranym konkursie
poprowadzić Teatr Mały - jaką drogą?

Amm: fascynującą. Po raz pierwszy w dziejach tego Teatru zaczęliśmy z gronem
wspaniałych, mądrych, zawodowych artystów tworzyć nową jakość: Tychy Teatr.
Nowy, polski, repertuarowy Teatr o własnym obliczu, tworzący swój repertuar na
chwałę Miasta, które wybierając mnie na dyrektora poparło taką opcję. Jestem
ogromnie wdzięczny Jadwidze Andrzejewskiej, Andrzejowi Baranowskiemu, Jerzemu
Mazurowi, Igorowi Chmielnikowi, Waldemarowi Czyszakowi, Monice Węgiel, Nicoli
Palladiniemu, Klaudii Walencik, że zainwestowali swój talent w nasze wspólne
działania właśnie w Tychach.
Nasca: w trzy lata powstało ponad dwadzieścia autorskich premier?
AMM: tak, i zagraliśmy ponad dwieście własnych spektakli mieszcząc się, co warto
podkreślić, w dotychczasowym budżecie Teatru. Nie muszę chyba dodawać, że
pracowałem nad tym wszystkim wyłącznie za pensję dyrektora, po raz pierwszy w
życiu.
Nasca: ale Pan lubi swoją pracę?
AMM: kocham. Teatr potrafi być miłością dla ludzi, którzy wierzą w jego moc i siłę
sprawczą sztuki. Ja wierzę, że Teatr potrafi zmieniać ludzi, dawać im siłę do
kształtowania własnego życia, że może ukazywać najlepszą z dróg jakie mają do
wyboru, słowem, że może być twórczy dla każdego myślącego człowieka, który nie
skupia się wyłącznie na konsumpcji.

Nasca: wśród tych słynnych, tyskich premier był spektakl „Przed sklepem jubilera”
Karola Wojtyły.
AMM: Teatr Karola Wojtyły związany jest ze mną od ponad trzydziestu pięciu lat.
Byłem reżyserem dwóch polskich prapremier, właśnie” Sklepu” w 1980 roku i
„Promieniowania Ojcostwa” w 1983 roku, również jego wersji telewizyjnej. Uważam, że
ta dramaturgia wyjątkowo „służy” ludziom, którzy z niej korzystają. Jako ciekawostkę
dodam, że jesteśmy obecnie jedynym teatrem w kraju który gra dramaturgię naszego
Ojca Świętego. Miałem to ogromne szczęście, że mogłem zrealizować kilkanaście jej
premier w ciągu minionych lat. Ciekawostką jest też to, że Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego przyznało nam Promesę na realizację projektu: Promocja
Kultury Polskiej za Granicą –„Teatr Karola Wojtyły na Festiwalu Złoty Lew we Lwowie
2017” na sumę prawie 300 tysięcy złotych.
Czy to nie jest działanie na rzecz prestiżu Miasta? A przecież obok tej premiery
zrealizowaliśmy, razem z MDK 1 wspaniałej Teresy Wodzickiej, wielkie widowisko
rodzinno-patriotyczne „Betlejem polskie” według Rydla i Adamczyka. Ponad stu
wykonawców na scenie, cztery pokolenia grających, wielki coroczny, przed-wigilijny,
ponadpokoleniowy sukces, tego przedtem w Tychach nie było.

Festiwal Złoty Lew Lwów 2018 „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II

Nasca: a Bułhakow? Jest Pana kolejną miłością?
Amm: miłością mojego życia jest żona Iza. Teatr wypełnia ogromną przestrzeń życia
zawodowego. Żyjąc, staramy się dawać innym rzeczy najwartościowsze, dzielimy się
naszymi fascynacjami, wskazujemy najciekawsze kierunki myślenia, uważam, że

rozwój duchowości jest fascynującą drogą jaką można wybrać, i temu służę. Co do
Bułhakowa to jest On ze mną związany od pięćdziesięciu lat, od chwili ukazania się
polskiego przekładu „Mistrza i Małgorzaty”. Trzydzieści pięć lat temu zrealizowałem
polską prapremierę teatralną tej genialnej powieści, a jej ostatnia, moja autorska wersja,
„Bułhakow/Mistrz/Małgorzata’ otwierała ten sezon w Tychach. Kto był i widział, ten
rozumie, że może to być „książka życia” dla każdego kto ją pokocha i zobaczy w niej
siebie. Trzecim Autorem, którego niezwykle cenię jest Bruno Schulz, znany na całym
świecie, adaptowany, filmowany przez najwybitniejszych twórców. Zrealizowaliśmy
jego „Sanatorium pod klepsydrą”, bo jest to uniwersalna opowieść o życiu , tworzeniu i
umieraniu w złowrogich, bestialskich czasach, ale Jego literatura jest ponadczasowa. W
tym spektaklu wystąpili również najciekawsi offowi, tyscy artyści, wielkie dzięki im za
to, za spotkanie w sztuce, w tworzeniu.

Nasca: nie chce Pan chyba pominąć współpracy z Nicolą Palladinim?
Amm: Broń Boże, to utalentowany, charyzmatyczny, włoski artysta, który związał się z
Tychami, i na naszej scenie zrealizował dwie premiery swojego Teatru Piosenki: „Ciao,
Ciao Bambina” i „d:Amore”, oraz dwa wielkie, sylwestrowe widowiska: „Słodkie
życie” i „Kocham Cię Broadway”. Podbiły one muzyczne sceny w całym kraju, jestem z
tego dumny, bo Nicola przyleciał specjalnie z Rzymu, aby zadebiutować w Polsce w
moim „Cabarecie”, który też był prezentowany w Tychach.
Obok Nicoli swój koncertowy projekt na gongi, misy i instrumenty archaiczne
realizowała Jadwiga Andrzejewska, tworząc w ciągu trzech lat muzyczny tryptyk:
„Pomiędzy Tu a Tam”, „Bądź” i „Jestem” zapraszając do swoich widowisk tyską

młodzież tańczącą i śpiewającą. To było wspaniałe. Ostatni zaś „Koncert dla Ziemi” na
inaugurację Tyskich Spotkań Teatralnych w tym roku zrealizował na naszej scenie sam
Tom Soltron Czartoryski, podróżujący z koncertami po całym świecie, a zakończył się
on u nas owacją na stojąco. Czyli widzowie czują jakość prezentowanych przez nas
propozycji. I akceptują ten kierunek teatralnego myślenia.
Nasca: myślę też, że identyfikują się już ze swoim Teatrem.
Amm: jestem im ogromnie wdzięczny za to, bo ich akceptacja weryfikuje słuszność
naszych wyborów. Dodać jeszcze muszę, że nasze spektakle zyskują znakomite opinie
ogólnopolskich dziennikarzy i recenzentów. Pisali o nas i mówili: Marek Rymuszko,
redaktor naczelny „Nieznanego Świata”, Elżbieta Morawiec w Arkanach, Janusz R.
Kowalczyk z Culture.pl, Jan Bończa-Szabłowski z Rzeczpospolitej, Rafał Zięba łódzki
teatrolog, Krzysztof Miklaszewski legendarny „kantorowiec” z Krakowa-Londynu,
Marek Mierzwiak z Radia Katowice, Barbara Osterloff warszawski teatrolog. Te
recenzje są dostępne na naszych stronach i publikowane w sezonowym wydawnictwie,
to już historia tyskiego teatru.
Nasca: nie mogę na zakończenie pominąć Pana dramaturgicznej działalności, w tym
sezonie zaprezentował Pan autorski spektakl „Wiara/Nadzieja/Miłość”, to jest życiowe
credo?
Amm: sugerowano mi nawet, że to pewne podsumowanie życia, ale ja się nie
wybieram tak szybko na drugą stronę, po pierwsze dlatego, że już tam byłem, a po
drugie, bo mam po tej stronie coś ważnego, istotnego do wykonania i jestem właśnie w
trakcie realizacji tego zadania. Żyję w dobrym świecie, wśród wspaniałych, twórczych
ludzi, otoczony miłością, szacunkiem i akceptacją, i jestem wdzięczny Widzompartnerom, że mogę dla nich tworzyć rzeczy najwartościowsze, że możemy się
spotykać w polu naszego, wspólnego myślenia i współodczuwania, to optymalna
sytuacja. Najważniejsza w życiu jest Miłość.
Górnośląski Tygodnik ECHO, nr 28 (3143) z 20.07.2016

Wywiad z reżyserem – "Nadszedł czas na teatr Wojtyły" (z reżyserem
Andrzejem Marią Marczewskim rozmawia Anita Nowak, E-teatr, 04 marca 2017) :
- Od zawsze w sztuce interesowała mnie głównie metafizyka, bo sama materia jest
oczywista, jasna i w sumie nudna. I takiemu myśleniu, poszukiwaniom tego, co w
sztuce oznacza duszę, jestem wierny również teraz, w siedemdziesiątym roku życia - z
reżyserem Andrzejem Marią Marczewskim rozmawia Anita Nowak.
W czasach PRL- u byłeś chyba najczęściej blokowanym przez cenzurę, a nawet
zdejmowanym już z afisza, jeśli można się tak wyrazić, reżyserem w Polsce? Ale nie
ustawałeś w próbach przechytrzania urzędników. I nie raz z sukcesem - Wiesz, nie
zastanawiałem się nad tym, dopiero teraz, kiedy mam za sobą 45 lat zawodowej pracy

reżyserskiej, próbuję to wszystko, co jest za mną jakoś zbilansować. Wydałem książkę
"Ja Teatr", która jest pewnie wykładnią mojego myślenia o Teatrze. Piszę specjalnie
dużą literą, bo tak też traktuję swój Teatr. Porażką w grze z cenzurą było zdjęcie tuż
przed premierą "Termopili Polskich" z Kaliną Jędrusik w roli głównej; zwycięstwem
prapremiera "Mistrza i Małgorzaty" w pełnej wersji niedopuszczonej nawet w książce.
Zniszczono w telewizji przed emisją mój spektakl "Bałkański szpieg" Kovacevica, ale z
kolei mądry cenzor w Bydgoszczy puścił "Obywatela Pekosiewicza" mającego szlaban
w całej Polsce... Tak te gry wtedy wyglądały.

Nauczyło to mnie pokory i zdystansowało emocjonalnie do oporu, jaki "materia
władzy" stosowała wobec ważnych teatralnie tematów. Jestem za tę zdobytą mądrość
wdzięczny życiu.
Dziś już cenzury nie ma. Za to coraz częściej i głośniej zadajemy sobie pytanie o granice
sztuki
- Wydaje mi się, że jedyną granicą w wolnym kraju, w sztuce i w życiu, której nie wolno
przekroczyć, jest świadome krzywdzenie drugiego człowieka. Jeżeli ktoś się na to
decyduje, to wybiera opcję odrzucania Dobra ( też oczywiści dużą literą). A jeżeli to się
robi, sięgając do kasy publicznej, oficjalnych dotacji itp., to nie jest to eleganckie.
Świadomie staram się źle o nikim nie mówić, bo wiem, że zło przyciąga zło, więc po co
je jeszcze zasilać energetycznie? Przykład Teatru Powszechnego w Warszawie, czy
działalność programowa Teatru Polskiego w Bydgoszczy. One są tego egzemplifikacją.
Operowanie "opcją zła" jest przecież wyborem, czynionym po coś, dla kogoś. Celowo
nie dotykam tutaj wymiarów politycznych, bo chcę rozmawiać na innym poziomie.
Oczywistym jest przecież, że każdy teatr podlega jakiejś władzy, która daje mu

pieniądze na działalność, tym samym akceptując lub nie, kierunek programowy, jaki
ten teatr rozwija. A więc, w dużym skrócie ma to, co sobie wybrała.

Twoje teatralne fascynacje i obsesje.
- One się nie zmieniają. Kiedy tak patrzę z perspektywy na te 45 lat spędzonych w
Teatrze, w różnych teatrach, widzę bardzo wyraźnie, że moje myślenie nie zmieniło się
generalnie przez ten czas. Na pewno dojrzewałem, zdobywałem wiedzę, ale od
początku po dziś dzień głęboko wierzę, że Teatr potrafi zmieniać ludzi, i to
pozytywnie. Żyję w dobrym świecie, wśród wspaniałych, twórczych ludzi, otoczony
miłością, szacunkiem i akceptacją, i jestem wdzięczny moim widzom-partnerom za to,
że mogę dla nich tworzyć rzeczy możliwie najbardziej wartościowe, że możemy się
spotykać w polu naszego wspólnego myślenia i współodczuwania. To optymalna
sytuacja.
Co tak bardzo urzeka Cię w Bułhakowie, że nie potrafisz się rozstać się z nim na dłużej?

- Z Bułhakowem emocjonalnie jestem związany od 1966 roku, czyli pierwszej publikacji
"Mistrza i Małgorzaty". 36 lat temu zrealizowałem prapremierę wersji teatralnej tej
genialnej książki i wędruje ona ze mną przez kolejne lata, różne teatry, rozwijając się,
wzbogacając o treści, które z niej wynikają a nie znalazły się w kanonicznym wydaniu.
To książka mojego życia, ponieważ odpowiada na te pytania, które każdy człowiek
myślący samodzielnie sobie stawia; chociażby o cel życia, wybór drogi, wierność swoim
ideałom. Każdy przecież jakąś książkę w życiu wybiera na dobre i złe, i się z nią
identyfikuje dopóki nie napisze własnej. Ja wybrałem Bułhakowa i jestem Mu wierny.
A Karol Wojtyła? Wszakże to zupełnie inna literatura?
- To jest taka sama metafizyczna literatura. Pyta o cel człowieka w życiu, opowiada o
wariantach wyboru własnej drogi, unosi wszystko na poziom Duszy, a wiemy już
przecież, że nie materia o nas decyduje tylko Dusza. I wiemy też, dzięki fizyce
kwantowej, że materia jest też Energią. Słowem Wojtyła, jak każdy genialny pisarz,
wyprzedził swój czas i jak każdy geniusz jest wyśmiewany, hejtowany, atakowany w
obrzydliwy sposób przez ludzi małych duchem, lub po prostu za kasę prostytuujących
się publicznie. Każdy człowiek ma wolną wolę i sam płaci za to, co narobi w życiu i
zawsze przychodzi czas, że trzeba po sobie posprzątać. Z Wojtyłą podróżuję przez
świat Teatru od 37 lat, ci co oglądali moje spektakle wiedzą, co one w sobie niosą. Teraz
jestem u progu tworzenia stałego Teatru Karola Wojtyły, bo chyba nadszedł taki czas.

Jak twój kult dla ideałów Wojtyły ma się do późniejszej przemiany i fascynacji
metafizyką?

- Nie ulegałem gwałtownym przemianom. Moje wewnętrzne przeobrażenie to proces.
Efekt równoległego rozwoju intelektualnego i duchowego. Metafizyka oznacza
tajemnice, rzeczy niedostępne dla przeciętnych ludzi. Ja odrzucam takie myślenie.
Uważam, bowiem, że nie ma dzisiaj rzeczy niedostępnych dla ludzkiego umysłu.
Trzeba tylko zacząć myśleć na serio. Nie zamykać się w prostych dogmatach i nie
dawać zgody na formatowanie umysłu. Od zawsze w sztuce interesowała mnie
głównie metafizyka, bo sama materia jest oczywista, jasna i w sumie nudna. I takiemu
myśleniu, poszukiwaniom tego, co w sztuce oznacza duszę, jestem wierny również
teraz, w siedemdziesiątym roku życia. A warto przypomnieć, że pierwszą moją
zawodową przygodą reżyserską były "Didaskalia do życiorysu Offa" Bogdana
Chorążuka w Teatrze Ateneum w Warszawie w 1972 roku za dyrekcji wybitnego
dyrektora Janusza Warmińskiego. Czysta metafizyka.
Jak to się przełożyło na twoją twórczość teatralną i literacką?
- Myślę, że jestem konsekwentny w swoim życiu i twórczości. W żadnym teatrze, który
prowadziłem nie zostawiłem po sobie "złego śladu", odchodziłem, kiedy zmieniała się
władza i moja twórcza opcja była niewygodna dla następców. Uważam, że to jest
naturalne; nie mam do nikogo żadnych pretensji, wybaczam wszystkim, którzy mnie
skrzywdzili i zawsze proszę o wybaczenie tych, których ja skrzywdziłem. To jedyna
opcja, jaką akceptuję w sztuce.
A w życiu?
- Moje życie przez wiele lat przebiegało w cieniu Teatru, ale mam wspaniałą żonę,
dorosłe dzieci, cudowne wnuki i kocham ich. Uważam, że jedynym uczuciem
twórczym w naszym życiu jest Miłość, i kiedy jej nie ma, życie traci swój sens, a więc
należy starać się nie utracić tego daru, bo w sumie dość krótko przecież żyjemy.
Kierowałeś wieloma teatrami publicznymi i prywatnymi. Co daje więcej satysfakcji
artyście?
- Wiesz, teraz też będzie od serca. To nie ma znaczenia, jakim Teatrem kierujesz, ważne
jest tylko to, aby czynić nim Dobro, opowiadać się po stronie Dobra, pogłębiać dobre,
twórcze myślenie widzów, pomagać im w ich życiu, odpowiadając na pytania, które
sobie stawiają, przychodząc do Teatru. Teatr naprawdę potrafi zmienić Człowieka.
Wierzę w to nadal głęboko w 2017 roku.

Andrzeja Marii Marczewskiego zstępowanie w otchłań duszy
O ludziach przepełnionych tak niespożytą energią i inwencją, jakimi dysponuje Andrzej
Maria Marczewski, zwykło się mawiać: człowiek instytucja. W jego przypadku nie ma
w tym stwierdzeniu ani krztyny przesady. Wiadomo: reżyser, dramaturg, dyrektor
scen, producent teatralny.
Jednakże Andrzej Maria Marczewski to - przede wszystkim - bezkompromisowy
artysta. Dowiódł tego swoimi dokonaniami twórczymi, które w każdym samodzielnie

myślącym widzu budzą podziw i szacunek. Ugruntowane krzepiącym przekonaniem,
że w inscenizacjach proponowanych przez Marczewskiego nieodmiennie odnajdą
oryginalne spojrzenie na powikłania losu współczesnego człowieka.

Sztuka uprawiana przez Andrzeja Marię Marczewskiego nie schlebia przy tym
czyimkolwiek gustom. Najmniej zaś modnej dziś na polskich scenach estetyce szoku, z
niepojętych powodów wynoszonej pod niebiosa przez najbardziej wpływowy odłam
teatralnej krytyki. Tymczasem prace Laureata - wprost przeciwnie - idą pod prąd
estetyce wszelkich „jedynie słusznych” kanonów scenicznych.
Słowem, Andrzej Maria Marczewski to twórca świadomy i odpowiedzialny.
Konsekwentnie, bez oglądania się na panujące doktryny, tworzy teatr potrzebny
ludziom. Teatr o wyraźnym autorskim obliczu, w którym każdy ma możliwość
odnaleźć na scenie żywy obraz trapiących go problemów.
Niepokorny inscenizator w swoich przedstawieniach kieruje się przekonaniem, że
człowiek stworzony został raczej do czynienia dobra aniżeli zła. Hołdując temu, jakże
dziś niepopularnemu, przeświadczeniu, dobrowolnie skazuje się, niestety, na margines
oficjalnego życia scenicznego. W nadwiślańskim pejzażu teatralnym szczególne wzięcie
ma dziś bowiem nie kultywowanie, lecz kwestionowanie wszelkich tradycyjnych
wartości.

W takim środowiskowym i światopoglądowym entourage’u dorobek artystyczny
Laureata dowodzi jego wielkiej odwagi cywilnej. Postawy jedynie godnej miana
światłego, prawdziwego mistrza w swoim fachu. Majstra świadomego faktu, że - w
myśl słynnej wypowiedzi Tadeusza Kantora - do teatru nie wchodzi się bezkarnie.
Dorobek artystyczny Andrzeja Marii Marczewskiego wskazuje na nietuzinkową,
wybitną osobowość. Cechą charakterystyczną, wręcz konstytutywną, wszystkich
prowadzonych przezeń scen, była troska o doskonały materiał literacki. Stanowił dlań
punkt wyjścia inscenizacji - był niepodważalnym pierwiastkiem duchowym, któremu
warto poświęcić realizacyjny zapał.

Teatr Andrzeja Marii Marczewskiego to - jak się Einstein wyraził o Mozarcie zstępowanie w otchłań duszy. Uwagę Laureata przyciągał zawsze świat wewnętrzny
człowieka. Bliska mu jest podróż do wnętrza psychiki ludzkiej i kształtującej ją filozofii,
która stanowi duchową podstawę tradycji literackich i kulturowych.
Interesuje go człowiek, w którym zamyka się wszechświat. U podłoża widowisk
Laureata leży też przekonanie, że w przestrzeni tego świata ludzie nie są opuszczeni,
gdyż istnieje mnóstwo niedostrzegalnych na pozór powiązań łączących ich z
przeszłością i przyszłością. Jak również tych przejawów doczesnej egzystencji, wobec
której narzędzia poznawcze nauk ścisłych pozostają wciąż bezradne.
Nie przypadkiem - jak to słusznie dostrzegł Andriej Tarkowski - w czasie dwóch
tysięcy lat istnienia chrześcijaństwa sztuka przez długi okres rozwijała się w nurcie idei
i potrzeb religijnych, podtrzymując swoją obecnością ideę harmonii w dysharmonijnie
ukształtowanym człowieku. Sztuka, jako wcielenie prostoty, dawała i nadal ma dawać

poczucie równowagi między sacrum a profanum. Pierwiastkami moralnymi i
materialnymi.
Nie chodzi tu zresztą o duchowość wyłącznie religijną. W świecie współczesnym,
zróżnicowanym ideologicznie i poznawczo, toczy się nieustanna gra zmagających się
przeciwieństw. Należałoby sobie życzyć, żeby w efekcie tych starć udało się przywrócić
właściwą rangę wypowiedziom artystów.

„Tryptyk rzymski” Jana Pawła II- Festiwal Złoty Lew we Lwowie 2018r.

Oni to bowiem - z istoty rzeczy - myślą, ale i czują więcej niż inni. I nie wahają się
mierzyć z filozofią, sensem i porządkiem świata, wykorzystując jako tworzywo różne
wymiary energii i ducha. W skali uniwersalnej chodzi o współuczestnictwo nas
wszystkich w twórczym procesie, w którym poetyka dobra, piękna i miłości
zatriumfuje nad zadziwiająco dziś rozpanoszonym kultem zła, brzydoty i śmierci.
Z wielką radością należy więc powitać nagrodę redakcji „Nieznanego Świata”, pisma
wspierającego człowieka w rozwoju, wspomagającego go w zachowaniu psychicznej i
fizycznej równowagi. Motywującego go do wyrażania swych tęsknot i do podążania w
kierunku pozytywnego, radosnego i sensownego życia. Pisma skierowanego do
człowieka otwartego na nowe możliwości i na odkrywanie w sobie talentów, o których
istnieniu nawet nie wie.
Nagroda-certyfikat Nowych Wzorców Sztuki, po raz pierwszy przyznawana przez
„Nieznany Świat”, trafia w godne ręce. Andrzeja Marii Marczewskiego - twórcy
osobnego, który w swoich pracach nieodmiennie promuje teatr wartości, myśli i sensu.

Autora przedstawień z metafizycznym dreszczem, jakże wciąż wyczekiwanych przez
każdego myślącego, wrażliwego, uduchowionego człowieka.
Janusz R. Kowalczyk

Ważniejsze prace reżyserskie Andrzeja Marii Marczewskiego
Film:
1973 - "Rok 1809" według Wacława Gąsiorowskiego, (również adaptacja), części
1-5, serial telewizyjny;




1981 - "Chrońmy męczeństwa cmentarze", (również scenariusz), dokumentalny,
oświatowy, Wytwórnia Filmowa Czołówka;
1995 - "Orestes naszych czasów", film chorwacko-polski; obsada aktorska Parados; produkcja: Raja Film, Szczecin; Jadran Film, Zagrzeb; Pula Festival,

Teatr Telewizji:







1974 - "Wakacje nad Adriatykiem" Zofii Posmysz;
1975 - "Ktoś powinien" Daniła Granina;
1975 - "Nie ma sprawy" Władysława Orłowskiego;
1975 - "Rok polski" według Stanisława Grochowiaka;
1977 - "Trzy kobiety" Sylvii Plath;
1987 - "Promieniowanie ojcostwa" Karola Wojtyły.

Teatr:

























1970 - "Szymon Słupnik" Andrzeja Marii Marczewskiego, STS Cytryna, Łódź,
prapremiera;
1972 - "Didaskalia do życiorysu Offa" Bogdana Chorążuka, Teatr ARA, na Scenie
61 Teatru Ateneum, Warszawa, prapremiera 31 stycznia 1972;
1974 - "Szachy" Stanisława Grochowiaka, Teatr Powszechny, Łódź, premiera 16
lutego 1974;
1975 - "Worcell"Andrzeja Marii Marczewskiego (według Henryka Worcella),
Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, Wrocław, prapremiera 4
kwietnia 1975;
1978 - "Lato Muminków" według Tove Jansson, Teatr Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego, Wałbrzych, prapremiera 28 stycznia 1978; także: 1979 - Teatr
Ziemi Pomorskiej, Grudziądz; 1995 - Teatr Komedia, Warszawa;
1978 - "Poseł" Andrzeja Marii Marczewskiego, Wałbrzych, prapremiera 6
października 1978;
1979 - "Antygona" Jeana Anouilha, Wałbrzych, premiera 4 maja 1979;
1980 - "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa, (również adaptacja),
Wałbrzych, premiera 27 kwietnia 1980; także: 1981 - Teatr Dramatyczny im.
Jerzego Szaniawskiego, Płock; 1988 - Teatr Polski, Bydgoszcz; 1998 - Teatr Polski,
Bielsko-Biała; 2003 - Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, Łódź; 2006 - Teatr
Zagłębia, Sosnowiec;
1981 - "Przed sklepem jubilera" Karola Wojtyły, Wałbrzych, premiera 27 marca
1981; także: 1981 - Płock; 1982 - Teatr Nowy, Poznań; 1991 - Teatr Dramatyczny
im. Aleksandra Węgierki, Białystok; 1991 - Teatr Polski, Bydgoszcz; 2002 - Studio
Teatr Test, Warszawa; 2003 - Teatr Nowy, Łódź; 2011 - Nowy Teatr im.
Witkacego, Słupsk; Mały Teatr, Tychy; 2013
1981 - "Kolęda-polska-nocka" Ernesta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego, Płock, 12
grudnia 1981;
1982 - "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły, Płock, premiera 18 września 1982;
także: 1991 - Bydgoszcz;
1982 - "Termopile polskie" Tadeusza Micińskiego, (również adaptacja), Teatr
Rozmaitości, Warszawa, premiera 16 października 1982; także: 1989 - Bydgoszcz,
2006 - Łódź;
1983 - "Psie serce" według Michaiła Bułhakowa, (również adaptacja), Płock,
prapremiera 14 stycznia 1983;
1983 - "Święty diabeł Rasputin" Aco Popovicia, Narodno Pozoriste, Belgrad,
prapremiera 23 kwietnia 1983;
1983 - "Promieniowanie ojcostwa" Karola Wojtyły, Teatr Rozmaitości, Warszawa,
prapremiera 11 czerwca 1983; także: 1989 - Bydgoszcz;
1983 - "Santa Maria Della Salute" Velimira Lukicia, Teatr Rozmaitości, Warszawa,
prapremiera polska 9 września 1983;
1983 - "Oni" Stanisława Ignacego Witkiewicza, Płock, premiera 26 listopada 1983;
1984 - "Balladyna" Juliusza Słowackiego, Teatr Rozmaitości, Warszawa, premiera
6 kwietnia 1984;
1984 - "Na czworakach" Tadeusza Różewicza, Płock, premiera 19 maja 1984;
także: 1985 - Teatr Rozmaitości, Warszawa;

„ONI” Stanisława Ignacego Witkiewicza, 1983r.



1984 - "Popiół i diament" według Jerzego Andrzejewskiego, (również adaptacja),
Teatr Rozmaitości, Warszawa, premiera 22 lipca 1984;
1985 - "Jan Maciej Karol Wścieklica" Stanisława Ignacego Witkiewicza, Teatr na
Targówku, Warszawa, premiera 14 listopada 1985;
















1986 - "Legion" Stanisława Wyspiańskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego,
Kraków, premiera 8 marca 1986;
1986 - "Smutnych losów Jana Piszczyka ciąg dalszy, czyli zezowate szczęście 2"
Jerzego Stefana Stawińskiego, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza
Słowackiego, Koszalin, prapremiera 20 września 1986;
1986 - "Legenda o szczęściu bez granic" Ulricha Plenzdorfa, Koszalin, premiera 18
października 1986;
1987 - "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego, Teatr im. Juliusza
Słowackiego, Kraków, premiera 27 września 1987;
1987 - "Noc bogów" Miro Gavrana, Narodno Pozoriste, Mostar, prapremiera;
1988 - "Szkarłatna wyspa" Michaiła Bułhakowa, Teatr Satyry Maszkaron, Kraków,
premiera 30 kwietnia 1988;
1989 - "Obywatel Pekosiewicz" Tadeusza Słobodzianka, Bydgoszcz, prapremiera
29 marca 1989;
1989 - "Mrożek 27" (według sztuki "Alfa") Sławomira Mrożka, Bydgoszcz,
premiera 16 września 1989;
1990 - "Fortynbras się upił" Janusza Głowackiego, Sarajewo, prapremiera; także:
1990 - Bydgoszcz;

1990 - "Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego, Bydgoszcz, premiera 1 grudnia
1990r.
1991 - "Iwona, księżniczka Burgunda" Witolda Gombrowicza, Bydgoszcz,
premiera 31 grudnia 1991;





1992 - "Kubuś Fatalista i jego pan" według Denisa Diderota (również adaptacja),
Bydgoszcz, premiera 7 czerwca 1992; także: 2007 - Sosnowiec;
1992 - "Opera za trzy grosze" Bertolta Brechta, Bydgoszcz, premiera 5 grudnia 92r
1992- „Dwa Teatry” Jerzego Szaniawskiego, Bydgoszcz

„Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego- Teatr Polski w Bydgoszczy 1992r.










1993 - "Cycek" Krzysztofa Daukszewicza, Bydgoszcz, prapremiera 2 października
1993 - "Cabaret" Johna Kandera, Joe Masteroffa, Freda Ebba, Bydgoszcz, premiera
24 kwietnia 1993; także: 2011 - Słupsk;
1993 - "My Fair Lady" Fredericka Loewego i Alana Jaya Lernera, Opera Nova,
Bydgoszcz, premiera 5 czerwca 1993;
1994 - "Obóz Wszystkich Świętych" Tadeusza Nowakowskiego, Bydgoszcz,
prapremiera 20 stycznia 1994;
1994 - "Hamlet" Williama Szekspira, Bydgoszcz, premiera 27 kwietnia 1994;
1994 - "Dozorca" Harolda Pintera, Międzynarodowy Festiwal Teatralny, Sankt
Petersburg, premiera kwiecień 1994;
1995 - "Faust" Johanna Wolfganga Goethego, Płock, premiera 1 października 1995;
także: 1996 - Studio Teatr Test, Warszawa; 1996 - Białystok; 1997 - Teatr im.
Adama Mickiewicza, Częstochowa;
1996 - "Słupnik" Andrzeja Marii Marczewskiego, (nowa wersja), Studio Teatr Test,
Warszawa, prapremiera 25 marca 1996; także: 1998 - Bielsko-Biała;

„Słupnik” Północne Centrum Sztuki ,Warszawa 1996r.

„Słupnik” Teatr polski, Bielsko-Biała 1998r.







1998 - "Ferdydurke" według Witolda Gombrowicza, (również adaptacja i
scenografia), Studio Teatr Test, Warszawa, premiera 13 maja 1998; także: 1999 (również adaptacja), Płock;
1997 - "Kubuś Puchatek" według Alana Alexandra Milne'a, (musical), Teatr
Syrena, Warszawa, prapremiera (wersji musicalowej) 21 września 1997;
1998 - "Kto?" Stephanie de Ratuld, Białystok, prapremiera 18 stycznia 1998;
1998 - "Gianni Schicci" i "Siostra Angelica" Giacomo Pucciniego, Opera Nova,
Bydgoszcz, premiera;








2000 - "Most królowej Jadwigi" według Jerzego Sulimy-Kamińskiego (również
adaptacja), Bydgoszcz, prapremiera 25 marca 2000 (cz. 1.) i 15 kwietnia 2000 r.
2001 - "Tamara L." Kazimierza Brauna, (również scenografia), Studio Teatr Test,
Warszawa i Teatr na Barce, Bydgoszcz, premiera 28 października 2001;
2001 - "Arszenik i stare koronki" Josepha Kesselringa, benefis Hanki Bielickiej,
Teatr Sabat, Warszawa, premiera 20 grudnia 2001;
2004 - "Casting. Zobacz, kto przyjdzie do ciebie dziś wieczorem" Andrzeja Marii
Marczewskiego, Studio Teatr Test (Teatr Mentalny), Warszawa, prapremiera 31
stycznia 2004;
2004 - "Ja, Małgorzata" według Michaiła Bułhakowa, (również scenariusz),
Międzynarodowy Festiwal Bułhakowa w Kijowie, prapremiera;

2005 - "Sklepy cynamonowe" według Brunona Schulza, (również adaptacja),
Płock, premiera 27 lutego 2005.





2007 - "Zabawy na podwórku" Edny Mazyi, Teatr Nowy, Łódź, premiera;
2008 - "Teatr Brunona Schulza" według prozy Brunona Schulza, (również
scenariusz), Studio Teatr Test, Warszawa, premiera 27 maja 2008 (podczas 3.
Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu);
2009 - "Witkacy: jest 20 do Xtej" według tekstów Stanisława Ignacego
Witkiewicza, (również scenariusz), Słupsk, prapremiera 18 września 2009.



2012 – "Kiss me, Kate" Cole'a Portera, (również przekład), Teatr Muzyczny,
Poznań, premiera: 10 marca 2012;



2014 – "Kocham Cię" Andrzeja Marii Marczewskiego, Teatr Mały, Tychy,
premiera 12 września 2014;
2014 – "Sanatorium pod Klepsydrą" Brunona Schulza, Teatr Mały, Tychy,
premiera 27 września 2014;
2015 – "Dotknij miłości" Stephanie de Ratuld, Teatr Mały, Tychy, premiera 1
marca 2015;
2015 – "Bułhakow/Mistrz/Małgorzata" Andrzeja Marii Marczewskiego według
Michaiła Bułhakowa, Nowy Teatr im. Witkacego, Słupsk/Teatr Mały, Tychy,
premiera 27 marca 2015/26 września 2015;
2015 – "Co by było gdybyś zasnął" Stephanie de Ratuld, Teatr Mały, Tychy,
premiera 30 sierpnia 2015;
2016 – "Wiara/Nadzieja/Miłość" link otwiera się w nowym oknie Andrzeja Marii
Marczewskiego, Tychy Teatr, Tychy, prapremiera 19 kwietnia 2016.








2017 – „Wielka Szpera” na podstawie ”Notatek z getta” Józefa Zelkowicza, Teatr
DOM w Łodzi, premiera 4 września.2017r. produkcja: Fundacja Trzeci Wymiar Kultury
i Narodowe Centrum Kultury.



2017- „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły, Studio Teatr Test Warszawa,
premiery: 14 października 2017 w Świątyni Opatrzności, 16 października
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, dofinansowane
przez MKiDN



2017-„Brat naszego Boga” Karola Wojtyły, Stowarzyszenie Przestrzeń Wyobraźni,
Katowice , premiera 22 października 2017r. w Wadowicach, dofinansowana przez
MKiDN



2018- „Życie przecięte” wg. „Opowieści pokolenia Marca” Joanny Wiszniewicz,
premiera 8 marca 2018r. w ASP w Łodzi, produkcja: Fundacja Trzeci Wymiar
Kultury i Narodowe Centrum Kultury



2018- „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II, premiera 4 października 2018r.. na
Festiwalu Złoty Lew we Lwowie , produkcja: Stowarzyszenie Studio Teatr Test,
dofinansowana przez MKiDN.



2018- „Cela Ojca Maksymiliana” Kazimierza Brauna, premiera 27 października
2018r.. a Auli Jana Pawła II w Tychach , produkcja: Stowarzyszenie Przestrzeń
Wyobraźni w Katowicach , dofinansowana przez MKiDN.



2018- „Pamiętnik Żyda Legionisty” ,według pamiętników Władysława
Steinhausa, premiera 5 listopada 2018r. w ASP w Łodzi, produkcja: Fundacja
Trzeci Wymiar Kultury, dofinansowano w ramach Programu Dotacyjnego
„Niepodległa”.

„W niedzielę w Nowym Jorku pokazany został spektakl "Pamiętnik Żyda Legionisty"
oparty na wspomnieniach Władysława Steinhausa podchorążego 6. pułku Legionów
Polskich. Opowiada on o losach Żydów walczących o niepodległość Polski.
Przedstawienie, pokazywane w USA pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy,
powstało z inicjatywy Fundacji Trzeci Wymiar Kultury. "Zainspirowało nas stulecie

niepodległości i obecność Żydów w legionach Marszałka Piłsudskiego. Chcieliśmy
przedstawić historię zupełnie nieznaną w USA. Blisko 650 żydowskich wojskowych
walczyło w Legionach Polskich. Pragnęliśmy w ten sposób pokazać otwartość
Rzeczypospolitej tamtych czasów" - powiedział PAP prezes fundacji Jarosław Papis.
Pokaz spektaklu w Stanach Zjednoczonych jest odpowiedzią na atakowanie Polski
przedstawianej niekiedy jako kraj antysemicki – dodał. Inicjatorzy wydarzenia
podkreślają, że przedstawienie promuje takie wartości, jak tolerancja i szacunek wobec
mniejszości. Spoiwem wieloetnicznej wspólnoty w przededniu niepodległości był
wspólny system wartości - przede wszystkim państwo polskie. Reżyserem i autorem
tekstu sztuki jest Andrzej Maria Marczewski. W niedzielę teatr fundacji wystawi
sztukę w Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie. Wcześniej, 1 grudnia spektakl
pokazano w Copernicus Center w Chicago.
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/268354.html

Copernicus Center, Chicago 2018r.

2018- „Promieniowanie ojcostwa” Karola Wojtyły, premiera 25 listopada 2018r.. w Auli
Jana Pawła II w Tychach , produkcja: Stowarzyszenie Studio Teatr Test , dofinansowana
przez MKiDN.

Książki:





ammar [Andrzej Maria Marczewski], "Kocham cię", Przestrzeń Wyobraźni,
Warszawa 2012;
Andrzej Maria Marczewski, "Słupnik i inni", Przestrzeń Wyobraźni, Warszawa
2014;
Andrzej Maria Marczewski, "Ja teatr", Przestrzeń Wyobraźni, Warszawa 2016.
Andrzej Maria Marczewski „Moje realizacje Teatru Karola Wojtyły” Przestrzeń
Wyobraźni, Katowice 2018

Nagrody, odznaczenia:



2016 – Złoty Krzyż Zasługi – za osiągnięcia w kulturze
2017- Medal Gloria Artis

Strona reżysera: http://www.marczewski.pl
Janusz R. Kowalczyk,
Culture.pl, www.iam.pl

