Dla Powstańców Warszawy

„W hołdzie Powstańcom Warszawy”, arch. PUNKT.CA, fot. Yarek Dąbrowski.
Joanna Sokołowska-Gwizdka (Austin, Teksas)
O spektaklu „W hołdzie Powstańcom Warszawy”, którego premiera miała
miejsce 15.10.2004 roku w Toronto. Fragment książki „Teatr spełnionych
nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny”, wyd. Novae Res 2016 r.
Warszawa 1944 r. Mieszkający na Saskiej Kępie siedemnastoletni Jurek Pilitowski,
zostaje zmobilizowany. Udaje się na punkt zborny, gdzie dostaje przydział do
zgrupowania Golski, III Baon Pancerny, Pluton 155. Od tej chwili jest żołnierzem.
Godzina „W” zastaje go na rogu ulicy Wilczej i Emilii Plater. Walczy w rejonie
Politechniki. Broni każdego domu, każdego podwórka. Przetrwał Powstanie, dzięki
fachowej kadrze oficerskiej swojego zgrupowania i braku nieprzemyślanych akcji.
Tak twierdzi.

Jerzy Pilitowski niechętnie mówił o Powstaniu, trudno było z niego wyciągnąć
obszerną relację. Na każde pytanie odpowiadał krótko i lakonicznie. Uważał się za
jednego z wielu. – To nie jest żadne bohaterstwo, tylko normalna sprawa. – mówił. –
Nikomu do głowy nie przyszło, żeby w takiej chwili nie chwycić za broń i nie iść
walczyć za Ojczyznę.
Takie było wychowanie tego pokolenia. W jego domu panowała atmosfera
konspiracji, rodzice działali m.in. w organizacji „Żegota”, która pomagała Żydom, a
on sam, jako młody chłopiec, nie raz służył za gońca, czy brał udział w innych
akcjach. Nic więc dziwnego, że bez pytania rodziców, jako 15-to latek wstąpił do
Szarych Szeregów. Uważał, że tak trzeba zrobić.
Właśnie tym wszystkim „jednym z wielu” młodym i starszym bohaterom, tym którzy
przetrwali i tym którzy nie przeżyli, dedykowany był spektakl.
W CNN znów idzie film o Powstaniu. – odnotował Jerzy Pilitowski w swoim
„Dzienniku”. – Nareszcie trochę Amerykanów czegoś się dowie. I może trochę
Kanadyjczyków przy okazji. A w Kanadzie nadal nie uznaje się powstańców za
kombatantów (chociaż i Hitler w końcu respektował naszą przynależność do
alianckiej koalicji).
(13 czerwca 2004)
Przeżywał, jeśli ktokolwiek nie uznał Powstańców za regularne wojsko. To
dodatkowy aspekt kanadyjskiej premiery przedstawienia „W hołdzie Powstańcom
Warszawy”[1].

„W hołdzie Powstańcom Warszawy”, z lewej Bernardetta Wróbel.
Przez pożary i dymy,
Od Woli aż po Mokotów,
Brzmi nasze hasło: „Walczymy!”
I dumny nasz odzew: „Gotów!”
Bo serca nasze odważne,
Nie można ich uciemiężyć.
Śmierć? Nieważne!
Życie? Nieważne!
Ważne – zwyciężyć![2]
Ten wiersz stał się mottem i myślą przewodnią pierwszej części spektaklu. Chłopcy i
dziewczęta idą do powstania z nadzieją na zwycięstwo. My nie potrzebujemy
lamentu, mówią młodzi powstańcy, my potrzebujemy, broni, amunicji, my tu

walczymy, a nie umieramy. Na plan pierwszy wysuwają się aktorzy – Mirosław
Połatyński, Andrzej Słabiak, Rafał Sokołowski. Różnią się strojem i rolą. Jest
dowódca, w czarnej skórzanej kurtce, starszy wiekiem, pewny i niezłomny, jest oficer
w mundurze, jest powstaniec w kurtce moro. Oni pełnią rolę wiodącą. Mówią o
ważności zadania, o tym, że należy walczyć i się nie poddać. Emanuje z nich siła,
zarażają nią młodych. Młodzież jest ufna, poddaje się bez żadnego ale….”życie –
nieważne, śmierć – nieważne, ważne – zwyciężyć”. W scenicznym obozie jest
radośnie. Cudowne są dzieci powstańcze. Mateusz Bobel w hełmie spadającym mu
na czoło, z pełną finezją, gracją i z aktorskim wyczuciem śpiewa piosenkę M.
Jezierskiego o sanitariuszce Małgorzatce. Znane melodie wzruszają, publiczność co
chwilę bije brawo. My zwyciężymy, Warszawa walczy.
Druga część to klęska powstania. Dziecko zapowiada swoją śmierć, matka rozpacza.
Chłopiec – sierota wzruszająco mówi wiersz o tym, że z głodu wypalił peta. Mama by
go skrzyczała, ale on nie ma mamy, sam jest na świecie. Niezłomny wcześnuiej
dowódca, twardy i hardy – jednak załamuje się. Ginie łączniczka Zosieńka. Nic o niej
nie wiadomo, skąd przyszła i gdzie zginęła. Śpiewała wszystkim wesołe piosenki,
niosła radość i wiarę, ale już nie śpiewa. Nie ma Zosieńki. Jak tysiące innych
dziewcząt i chłopców, harcerek, sanitariuszek. Nie ma ich. Z tych zgliszcz, bólu i
rozpaczy, wyłania się jednak nadzieja. Małgorzata Maye śpiewa piosenkę z
repertuaru Mieczysława Foga „Piosenka o mojej Warszawie”. Jaka będzie ta
Warszawa, jaka będzie Polska. Kobieta przygarnia bezdomne dziecko, powstańcy
odszukują się w zgliszczach, zbierają moce do odbudowania Warszawy. Z ludzi,
którzy ocaleli, powstaje pomnik Warszawy niczym warszawska Nike. Pieśń „Jeno
zdejmij mi z tych oczu, szkło bolesne….” do słów K.K. Baczyńskiego, otacza ich
ramionami (Małgorzata Maye). Dźwięczy w uszach i kończy spektakl……nadzieją.

Maria Nowotarska:
Bardzo mi zależało, aby w naszym spektaklu była nadzieja. Dlatego oprócz poezji,
która w powstaniu stała się zapisem chwili, mocną, prawdziwą relacją z tamtych dni,
niesłychanie poruszających wierszy poetów-uczestników powstania – Baczyńskiego,
Makuszyńskiego. Wierzyńskiego, dołożyłam, co jest zabiegiem dość szczególnym –

poezję Wyspiańskiego. Dlaczego? Ze względu na bliską mu tradycję powstania
listopadowego, tak znakomicie udokumentowaną przez niego, szczególnie w „Nocy
listopadowej” i „Wyzwoleniu”. Te utwory i jego poezja to przecież wyraz czystego
pragnienia wolności. A nasze pokolenie wychowane jest na tej materii i w tym duchu
– w marzeniu o Polsce odrodzonej. Jak mówi Kora w „Nocy listopadowej”, posiane
raz ziarno – krew, da w końcu z siebie nowe życie, które z niego wyrośnie[3].

„W hołdzie Powstańcom Warszawy”, z lewej Andrzej Słabiak, z rękami podniesonymi
w górę Margaret Maye.
Po klęsce Powstania i zburzeniu Warszawy, ze zgliszcz rodzi się nadzieja. Rafał
Sokołowski – jako młody żołnierz mówi słowami modlitwy Konrada z „Wyzwolenia”
Wyspiańskiego.
Chcę, żeby w letni dzień,
w upalny letni dzień

przede mną zżęto żytni łan,
dzwoniących sierpów słyszeć szmer
i świerszczów szept, i szum,
i żeby w oczach mych
koszono kąkol w snopie zbóż.

Projekt plakatu Joanna Dąbrowska.
Nadzieję widać też w plakacie projektu Joanny Dąbrowskiej, którego głównym
elementem jest biało-czerwona powstańcza opaska. Wyrasta z niej zielona gałązka.
Maria Nowotarska:

Jest to opaska mojego męża Jerzego Pilitowskiego. Ocalił ją i zachował przez wiele
trudnych chwil – miał ją ze sobą w niewoli, potem kiedy walczył w armii Andersa, a
później przemycał ją w bucie do Polski. Teraz jest z nami w Kanadzie.
***
W inscenizacji niezwykłą rolę odegrała malarskość przekazu. Wiele scen
przypominało obrazy. Postacie zatrzymywały się w bezruchu, na kształt posągu,
pomnika. Np. grupa dziewcząt zastyga nieruchomo z lewej strony sceny, niczym
starożytne rzeźby, a z prawej strony, w białej sukni Kinga Mitrowska elektryzuje
swoim niebywałym głosem.
Symboliczna, wymowna i oszczędna scenografia grała swoją rolę. W tle polska flaga.
Czerwona jej połowa spoczywała na ziemi, jako symbol przelanej krwi, a biała część,
jako nadzieja wznosiła się w niebo. Przeważała wojskowa kolorystyka khaki, w
kształcie prosta i symboliczna. Drzewo i krzyż, kawałki dachówki, domu, muru,
rzucone bezładnie na scenę, mogły odgrywać różne role – barykady w pierwszej
części, schronu, czy piwnicy w drugiej części. Dramatyzmu dodawały przenikające
scenę fragmenty dokumentalnych kronik powstańczych.
To przedstawienie wzbudziło bardzo wiele emocji. Na widowni siedzieli zarówno
dawni uczestnicy Powstania, jak i młodzież z pokolenia ich wnuków. I jedni, i drudzy
po spektaklu mieli w oczach łzy wzruszenia. Na korytarzu słyszało się wspomnienia
sprzed lat, autentyczne historie opowiadane przez ludzi stamtąd – z Warszawy
czasów wojny.
Gdy ze sceny padły słowa, że przedstawienie dedykowane jest nie tylko poległym, ale
i tym żywym, którzy są wśród nas, na widowni zapanowała cisza, a potem lawiną
posypały się brawa. Ile strun zostało poruszonych, gdy dawni młodzi bohaterowie
usłyszeli te same piosenki śpiewane przez młodzież w harcerskich mundurach, gdy
poczuli, że o nich się nadal pamięta, gdy zobaczyli, że na scenie z gruzów rodzi się
nadzieja, a po umarłych pozostał duch.
A młodzi? Podziwiali dziadków i babcie, a może im trochę i zazdrościli. W każdym
razie była to dla nich lekcja patriotyzmu i historii. Spektakl ten połączył pokolenia.

Projekt scenografii Joanna Dąbrowska, arch. PUNKT.CA, fot. Yarek Dąbrowski.
________________
[1] W hołdzie Powstańcom Warszawy. Scenariusz i reżyseria: Maria Nowotarska.
Występują: Małgorzata Maye, Kinga Mitrowska, Maria Nowotarska, Agata
Pilitowska, Bernardetta Wróbel, Mirosław Połatyński, Andrzej Słabiak, Rafał
Sokołowski oraz grupy Studia Aktorskiego Salonu „SAS” i „SAS” – junior.
Scenografia: Joanna Dąbrowska. Organizacja: Jerzy Pilitowski. Prapremiera: 15
października 2004, Burnhamthorpe Library Theatre, Mississauga.
[2] Wiersz drukowany w piśmie „Barykada Powiśla”, nr 24 z 30 sierpnia 1944 r.,
gdzie był oznaczony inicjałami „J.B.” (Jan Brzechwa)
[3] Na podst.: Małgorzata Bonikowska, Powstańczy fresk – dokument chwili,
„Gazeta” Toronto, 190, 1-3 października 2004 r.

Inne fragmenty książki:
https://www.cultureave.com/tamara-l-sztuka-kazimierza-brauna/
https://www.cultureave.com/opowiesci-poli-negri/
http://www.cultureave.com/teatr-spelnionych-nadziei-opowiesc-o-polskim-teatrze-w-toronto/
http://www.cultureave.com/klan-pilitowskich/
http://www.cultureave.com/dobry-wieczor-monsieur-chopin/
http://www.cultureave.com/basniowy-galczynski/
Podróże i spotkania z czytelnikami:
http://www.cultureave.com/teatr-spelnionych-nadziei-podroze-i-spotkania-z-czytelnikami/
Wywiad Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm z Joanną Sokołowską-Gwizdka:
http://www.cultureave.com/joanna-sokolowska-gwizdka-laureatka-zlotej-sowy-polonii/

Książka jest dostępna w księgarniach stacjonarnych i internetowych
w Polsce, a także na Amazon:
https://www.amazon.com/gp/offer-listing/8380832779/ref=tmm_hrd_new_olp_sr?ie=UTF8&condition=new&qid=1512162735&sr=1-1

