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PORYWACZE CIAŁ – REMIX
Agnieszka Misiewicz

Baczni obserwatorzy i uszczypliwi komentatorzy rzeczywistości, prowo-

katorzy, błyskotliwie i z humorem nawiązujący kontakt z publicznością. 

Porywacze Ciał już od dwudziestu lat chodzą własnymi teatralnymi dro-

gami, a z okazji okrągłego jubileuszu zabrali widzów w sentymentalno-

ironiczną podróż po swoim świecie.

W Teatrze Ósmego Dnia Porywacze 

Ciał przygotowali kilkudniowy fes-

tiwal pełen atrakcji. Obok premiery 

książki Magdaleny Grendy Teatr 

Porywacze Ciał, projekcji archi-

walnych przedstawień i przeglądu 

spektakli powstałych w ostatnich 

latach nie zabrakło także działań przy-

gotowanych specjalnie na tę okazję. 

Jednym z nich było Tango Tytanów – per-

formance z udziałem kilkorga artystów 

współpracujących z Porywaczami. Wśród 
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porywacze ciał

zaproszonych gości znaleźli się m.in. 

Agnieszka Kołodyńska, Jose Enrique 

Iglesias Vigil w roli konferansjera, Kuba 

Kapral, Halina Woźnicka-Lech czy Paweł 

Hałaburdzin. Dla Porywaczy, którzy od 

początku swojej działalności łamią nie-

mal wszystkie możliwe konwencje, także 

forma benefisu okazała się zbyt ciasna. 

Tango Tytanów oscylowało pomiędzy za-

planowanymi etiudami a improwizacją, 

momentami przeradzającą się 

w (wyreżyserowany lub nie) chaos.

 Najważniejszym wydarzeniem 

była jednak inaugurująca festiwal pre-

miera – Singles. Z okazji swojej dwudzi-

estki Porywacze odczytali na nowo film 

Inwazja porywaczy ciał Dona Siegela, 

od którego tytułu teatr wziął nazwę. 

Tym razem Katarzyna Pawłowska i 

Maciej Adamczyk zabrali się za jeszcze 

ważniejszą część tożsamości zespołu – 

ich własne spektakle, z którymi podjęli 

dialog z perspektywy czasu. Idąc tropem 

projektu komuny// warszawa, działanie 

to można odczytywać jako remix – i to 

bardzo śmiały, bo artyści odwołują się w 

nim przecież do swojej twórczości. Na 

scenie pojawiły się więc znajome rekwiz-

yty, kostiumy, teksty i piosenki (z Vol. 7 

czy Best of – Piosenki najlepsze), a nawet 

postaci, jak choćby słynni pan Ziemowit 

i pani Lidka z Technologii sukcesu. W tle 

rozgrywanej na scenie akcji wyświetlano 

archiwalne nagrania spektakli, co jeszcze 

bardziej odróżniało odgrywane fragmenty 

od oryginału – nie były one odtwarzane, 

ale interpretowane na nowo.

 Porywacze Ciał nie budują so-

bie jednak w ten sposób pomnika (choć 

niewątpliwie stali się istotną częścią 

polskiego teatru alternatywnego), 

przeciwnie – raczej starają się go burzyć. 

Korzystając z materii własnej twórczości, 

pokazują konsekwencję artystyczną 

fo
t. M

aciej K
rajew

ski
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 Teatr Porywacze Ciał (Poznań)

 TANGO TYTANÓW 

 działanie performatywne z udziałem artystów zaprzyjaźnionych z Teatrem     
 Porywacze Ciał 

 SINGLES 

 reżyseria, wykonanie: Katarzyna Pawłowska, Maciej Adamczyk 
 premiera: 22 marca 2013

 Jubileusz dwudziestolecia Teatru Porywacze Ciał, Teatr Ósmego Dnia w     
 Poznaniu, 22–27 marca 2013

z jednej strony, a z drugiej – potrzebę 

przeformułowania używanych środków. 

To ciągle ci sami wspaniali Porywacze, 

raz wadzący się z publicznością, innym 

razem popisujący się i puszczający oczko 

do widzów (w tym Maciej Adamczyk 

osiągnął mistrzostwo). Nadal lubią 

pokrzyczeć, urządzić na scenie rozróbę, 

ale wciąż ukrywa się pod tym bystra 

zaczepka. 

 Singles rozpoczął się sceną 

włożenia kostiumów, ironicznie 

komentowaną przez artystów. Zbyt 

ciasne, od lat nieużywane „mundurki” 

pokazują rzecz oczywistą, ale ważną – 

ludzie się zmieniają, świat się zmienia. 

A razem z nimi w naturalny sposób musi 

zmieniać się i teatr. Nawet jeśli problemy, 

na które Porywacze reagowali kilkanaście 

lat temu, istnieją nadal, to rzeczywistość 

wymaga już innego komentarza, zas-

tosowania innych teatralnych środków. 

Dialogując ze wstrząsającym I love you 

z 1993 roku, nie musieli już oblewać się 

jogurtem i rzucać w publiczność jajkami. 

Teraz wrażenie zrobiło zagranie tego „na 

niby”, stanowiące świetną pointę jubile-

uszowego spektaklu..
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Duży, prostokątny ekran zasłania otwór 

sceniczny Sceny Kameralnej. Przez sz-

pary można dojrzeć buty grających za 

nim aktorów, surowe ściany, w prawym 

końcu sceny szlaban, z lewej ogromne 

ludzkie serce. Jednak akcja przedstawie-

nia obejmie nie tylko tę przestrzeń, 

lecz także korytarze i kulisy, zwykle 

niedostępne dla widza, przestrzeń pod 

sceną, a nawet widownię. To kamery 

gubernatora dokumentarzysty, Hansa 

Franka (Krzysztof Zarzecki), będą prze-

wodniczkami po przestrzeni nawiązującej 

do Akropolis Wyspiańskiego – Wawelu, 

na którym królowie i królowe wstają 

z grobów, aby odzyskać drogocenne ar-

rasy, zawłaszczone 

przez niemieckiego 

gubernatora. 

 Pierwsza część 

spektaklu to rodzaj 

wprowadzenia. Frank 

dzieli się swoją wizją 

przedstawienia historii. 

Bohaterowie i bohat-

erki wstają ze swoich 

trumien w krypcie pod 

PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ, CZYLI KONIEC 
HISTORII
Krzysztof Domin

Aktorzy przytłoczeni i upokorzeni przez ekran? To wciąż teatr czy może 

już kino? Poczet królów polskich – kolejny spektakl Garbaczewskiego, 

po którym widzowie zdają się bardziej przejęci formą niż treścią. Treścią 

nie aż tak słabą, żeby miała sobie nie poradzić z oryginalną formalną 

otoczką.
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sceną i niczym tajni agenci przybierają 

pseudonimy, czyli imiona władców Polski. 

Zakonspirowani udają się na bal, który 

odbywa się na górze, w celu odzyskania 

swojej własności. Zabawne, że arrasy, które 

poniekąd są głównym celem ich misji, 

jawią się raczej jako kampowe badziewie 

z pawlacza aniżeli drogocenny skarb nar-

odowy, a postaci wydają się tego świadome. 

Pierwszą część kończy niepokojący 

monolog SUPERPIASTA (Krzysztof 

Zawadzki), który powołując się na badania 

przeprowadzane na szczątkach wydo-

bytych z grobowców, dowodzi, że wcale 

nie pochodzimy (jak nam się wydawało) 

od Słowian, ale od ludów nordyckich. To 

znaczące przesunięcie rozpocznie machinę 

rozważań o konotacjach polskości i 

niemieckości. W drugiej części Mieszko I 

(Justyna Wasilewska) zostanie ochrzczony 

przez Maryję Królową Polski / Marię 

Brigitte Frank (Marta Ojrzyńska), która 

wyśpiewywać będzie po niemiecku 

formułę sakramentu kościelnego. 

Władysław Warneńczyk (Wiktor Loga-

Skarczewski) zostanie wybudzony 

przez swego ojca Władysława Jagiełłę 

(Roman Gancarczyk) i wybrany na ikonę 

współczesnej Polski.

 Zaproponowana przez 

Garbaczewskiego historia to zarówno 

historia prawdziwa, jak i nieprawdziwa. 

Poddana przemyślanej manipulacji 

niejako odwołuje się do naszej wiedzy 

w celu jej weryfikacji i zadawania sobie 

pytań. Z drugiej strony przekłamania 

i zafałszowania to odwzorowanie pro-

cesu, jakiemu poddaje się historię 

współcześnie. Z tego punktu widzenia 

to bardzo ważny głos na tle popnacjona-

lizmów w kulturze. Wawel w okresie 

Generalnego Gubernatorstwa ze szla-

banem, przez który można przejść, ale 

bez możliwości powrotu; Hans Frank 

(kolejny z królów?) wchodzący w kon-

szachty z Bolesławem Zapomnianym 

(Paweł Smagała); Maryja Królowa 

Polski będąca jednocześnie żoną Franka 

i zgraja rozkapryszonych władców – 

wszystko to i jeszcze więcej składa się 

na demitologizację szeroko rozumianej 

polskości. Spektakl opowiada o stosunk-

ach polsko-niemieckich i drzemiącej w nas 

urazie i niechęci. 

 Forma zmusza do swoistego voyeu-

ryzmu, bo przecież bezwiednie zagląda się 

za ekran i podgląda aktorów. Natomiast 

śledzenie wydarzeń okiem kamery, które-



9

teatralia 55/2013

premiery

mu nic nie umknie, jest trochę jak reality 

show w stylu wielkiego brata. W tej edycji 

są nimi królowie i królowe Polski w kos-

tiumach łączących „barok, antyk i mundur 

niemiecki”1, gdzie rytm życia wyznacza 

ogromne serce Polski bijące na scenie. Owa 

forma narzuca również aktorom i aktorkom 

dodatkowy wysiłek, wymaga od nich użycia 

pełnego asortymentu środków, zarówno 

teatralnych, jak i filmowych. Rezultat jest 

co najmniej obiecujący.

 Trudno jest zabrać głos w dys-

kusji, która narosła wokół spektaklu 

1 Barbara Swiniarska, fragment listu do Zygmunta 
Grenia opublikowany w „Życiu Literackim” 1975, 
nr 45, zamieszczony w programie Pocztu królów 
polskich.

Garbaczewskiego. W moim przekonaniu 

jest to propozycja bardzo udana. Precyzyjnie 

przemyślana i wyreżyserowana. Ucieka od 

stawiania wymuszonych tez, pozbawiona 

jest truizmów i komunałów. Słodko-gorzka 

historia o nas samych. Wywołująca refleksję, 

ale i śmiech, który katartycznie dystansuje 

nas do „piedestałowej” historii i wszecho-

becnej polityki. Pełna czytelnych znaków 

i symboli. Darowałbym sobie pytania o to, 

„czy to wciąż teatr”, a ekran, o który tyle 

szumu, potraktowałbym raczej jak lustro. 

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
POCZET KRÓLÓW POLSKICH
scenografia i reżyseria: Krzysztof Garbaczewski
tekst / dramaturgia: Agnieszka Jakimiak, Marcin Cecko, Sigismund Mrex, Szczepan Orłowski
scenografia / wideo / światło: Robert Mleczko
kostiumy: Svenja Gassen
muzyka: Anna Zaradny
konsultacja historyczna: Rafał Szmytka
obsada: Justyna Wasilewska (gościnnie), Paweł Smagała (gościnnie), Małgorzata Gałkowska, 
Krzysztof Zawadzki, Małgorzata Zawadzka, Roman Gancarczyk, Wiktor Loga-Skarczewski, 
Błażej Peszek, Zygmunt Józefczak, Ewa Kolasińska, Anna Radwan-Gancarczyk, Adam 
Nawojczyk, Szymon Czacki, Bogdan Słomiński, Krzysztof Zarzecki (gościnnie), Marta 
Ojarzyńska
premiera: 23 marca 2013

.
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BOMBA INFORMACYJNA
Karolina Obszyńska

Z bodaj pięćdziesięciu sześciu fragmentów składa się najnowsza sztuka 

Caryll Churchill – Love and information – wyreżyserowana dla wrocławskiej 

PWST przez samą Monikę Strzępkę. To przedsięwzięcie przypieczętowało 

triumf, który studenci ostatniego roku świętują w trwającym sezonie. Idzie 

im świetnie, zwłaszcza gdy mogą współpracować z najlepszymi reżyserami. 

A co o samym spektaklu?

Miejsca dla widzów zostały przeniesione 

na scenę, bo na widowni zasiedli ak-

torzy, by imitować amatorów domowej 

kanapy – wspólnie oglądających stare 

wesela na VHS czy przyłapanych na 

miłosnych igraszkach homoseksualistów 

we własnym mieszkaniu. 

 Na pozostałym obszarze sceny, 

która istotnie jest przestrzenią gry, stoją 

namiot, pianino, kilka choinek, gdzie-

niegdzie porozrzucano materace, stoły, 

krzesła i kartony. Całość scenografii nie 

tworzy spójnego obrazu, ale wcale nie 

miała go stworzyć – tak samo nie są ze 

sobą koherentne poszczególne epizody 

spektaklu. 

 Nie są, ale tylko pozornie, bo 

chociaż pięćdziesiąt sześć scen Love 

and information cechują inna fabuła 

i tematyka, to łączy je jedno – wszyst-

kie pośrednio lub bezpośrednio traktują 

o przepływie informacji. O tym, jak 

trudno (lub łatwo) jest się porozumieć 

w różnych życiowych sytuacjach; o tym, 

jak działają plotki, pomówienia, newsy, 

informacje naukowe, szepty, krzyki 

i zażalenia. To ponad stuminutowa 

bomba zegarowa, która opisuje wszyst-

kie rodzaje informacji wykorzysty-

wane w kontaktach międzyludzkich. 

A jest ich całe mnóstwo –  wyeksplo-

rowanych, na wskroś przenikniętych, 

przeinterpretowanych i zainsceni-

zowanych na wszystkie możliwe spo-

soby przez autorkę utworu, reżyserkę 

i aktorów. Krótkie, niekiedy tylko 

migające sceny przeplatają się z tymi 

nieco dłuższymi, o skrupulatnie zaryso-
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Hanka Ordonówna

wanej fabule. Tak zbudowane Love and 

information daje więc szerokie pole 

do popisu debiutującym dopiero ak-

torom – każdemu z nich przypisano 

kilka różnych ról. I tak, można zobaczyć 

parę zirytowanych Ślązaków, mordercę-

psychopatę, kloszarda niecodziennej 

aparycji, Matkę Boską, kobietę w ciąży, 

transwestytów, kurczę, lwa czy parę za-

kochanych, umysłowo chorych nastolat-

ków. Liczba postaci, wielość dźwięków 

i obrazów przedstawionych w insceni-

zacji Moniki Strzępki tworzą spektakl 

nietuzinkowy, w estetyce modern – 

trochę przez wideoinstalacje, a trochę 

z powodu szczególnie dynamicznego 

biegu zdarzeń. Nie zabrakło też mo-

mentów zaskakujących – spontanicznej 

interakcji z publicznością (zostaliśmy 

odpytani z tabliczki mnożenia) czy 

wkraczającego ociężale na scenę gi-

gantycznego penisa, bo – jak się oka-

zuje – narządy też mogą przekazywać i 

odbierać informacje.

  I chociaż tekst, bazujący na 

błyskotliwych ripostach 

i zabawnych grach 

słownych, broni się sam, 

to w pełnym sukcesie po-

maga mu muzyka na żywo 

– kilka znanych hitów wyk-

onywanych przez aktorów 

(tu zwłaszcza świetny, 

pełen wymownej groteski 

występ Sonii Roszczuk w 

roli barokowej, smutnej 

śpiewaczki). Podobnie popi-

sowa okazuje się też scena 

wyznania miłości dwojga 

kochanków opóźnionych w 

rozwoju oraz ta, w której para Ślązaków 

awanturuje się o to, co zrobili lub czego 

zapomnieli dopilnować. W tej ostatniej 



12

teatralia 55/2013

doskonale wypada Agata Bykowska (na-

jlepsza także w Naszej Klasie w reżyserii 

Kosa) i najlepsza spośród kobiet tego 

rocznika PWST w ogóle. Bykowska 

odnajduje się także w kolejnej, jednej z 

lepszych scen – tej, w której spotykają 

się byli partnerzy, skonfundowani swoją 

obecnością, zaskoczeni zupełnie innymi 

obrazami wspólnych lat, które zachowali 

w pamięci. 

 Jaka jest rola informacji, które 

przepływają z ust do ust – na pewno 

niejednoznaczna i bardzo płynna, 

bo zmienia się wobec tego, kto jest 

jej odbiorcą. W zależności od tego, 

czy bohaterowie spektaklu wybierają 

milczenie, czy mówienie – zmieniają 

się ich losy. Gdyby zastanawiać się 

nad przesłaniem Love and informa-

tion, to bardziej jednak chodzi o pro-

ces trwania zdarzeń niż samą pointę. 

Ponad stuminutowy spektakl to przede 

wszystkim imponujące role młodych 

debiutantów, jak zwykle doskonała 

reżyseria Strzępki oraz niebanalne poc-

zucie humoru i błyskotliwe językowe 

potyczki w świetnym tłumaczeniu Pawła 

Demirskiego. Dobrze poinformowali 

i rozkochali w sobie publiczność.

premiery

.

Caryl Churchill
LOVE AND INFORMATION
spektakl dyplomowy IV roku Wydziału Aktorskiego  
tłumaczenie: Paweł Demirski  
reżyseria: Monika Strzępka 
asystent reżysera: Radomir Rospondek 
scenografia i kostiumy: Mateusz Stępniak 
asystent scenografa, projekcje multimedialne: Mateusz Mirowski 
muzyka: Jan Suświłło 
obsada: Agata Bykowska, Karolina Gibki, Agata Grobel, Sonia Roszczuk, Michał Czaderna, 
Dawid Czupryński, Dariusz Dudzik, Łukasz Kaczmarek, Tomasz Kocuj, Michał Kosela, Dawid 
Lipiński, Adam Pietrzak, Radomir Rospondek, Jacek L. Zawada
premiera: 23 marca 2013
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To już kolejna inscenizacja tego ut-

woru w Rzeszowie. Najnowszy spektakl 

wprawia jednak widza w zdumienie 

już po odsłonięciu kurtyny. Na scenie 

pojawiają się sami mężczyźni. Czy to 

ukłon w stronę teatru elżbietańskiego? 

Czy kluczem jest teoria gender i queer? 

Myślę, że ten pomysł spodobałby 

się autorowi dzieła, podobnie jak 

rozróżnienie zwaśnionych stron sym-

bolicznymi szalikami kibiców fut-

bolowych. Szaliki zastępują wiele 

ważnych rekwizytów, bez których 

odbiór dzieła jest trudny. Służą jako 

lina do krępowania, żupan czy pas szla-

checki. Oszczędność atrybutów oka-

zuje się zgubna, bowiem dla młodszych 

widzów może być myląca. Młodzież 

zapamięta bohaterów Zemsty jako sza-

likowców, a nie szlachciców. 

 Problematyczne jest również 

miejsce akcji. Dla rzeszowian szczegól-

nie ważny jest niedaleko położony za-

mek w Odrzykoniu. Tymczasem Caban 

zrywa z lokalnym patriotyzmem. Akcja 

rozgrywa się w jakimś nieokreślonym 

miejscu – może to zakład karny dla 

mężczyzn i stąd sami panowie na sce-

nie? A może pub pełen kibiców?

 Podobnie jak miejsce, wiele 

wątpliwości wzbudzają bohaterowie. Na 

pierwszy rzut oka wydają się kibicami 

przeciwnych drużyn, ale chwilę potem na 

scenę wkracza Papkin (Robert Chodur) 

– „Lew Północy” z irokezem i w glanach. 

Powstaje pewien dysonans, bo przed-

stawiciel subkultury mówi polszczyzną 

barokową. Który z punków używa takiego 

języka? Kolejną nieautentyczną postacią 

jest Podstolina. Odnoszę wrażenie, że 

Z ZAMKU W ODRZYKONIU – DOKĄD? 
Paulina Makar

W tym roku przypada 220 rocznica urodzin Aleksandra Fredry. 
Z tej okazji w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 
odbyła się premiera Zemsty. Reżyserował Remigiusz Caban, 
znany z wielu nowatorskich przedsięwzięć. 
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ma dwie osobowości – raz to osoba fleg-

matyczna, po chwili zalotna kokietka. 

Wypada załamać ręce nad Klarą – 

w zamyśle Fredry to młoda, ładna dziew-

czyna, a w rzeszowskim wydaniu nosi 

cechy tzw. cwela – w bujnej czerwonej pe-

ruce i z lizakiem w ustach. Zaakceptować 

można kreację Wacława (Robert Żurek), 

nawet jako punka. Osłodą jest fenome-

nalna gra przedstawicieli starszego poko-

lenia w rolach Rejenta Milczka  i Cześnika 

Raptusiewicza. 

 Wszystkie mankamenty wpływają 

na brak dialogu między aktorem i wid-

zem. Zemsta jest komedią, a na tym 

spektaklu brakuje śmiechu. Widz czuje 

się oszukany, próbuje mu się przedstawić 

nierzeczywisty obraz świata, w który nie 

może uwierzyć. Rozprasza go sztuczność. 

Czy tego oczekujemy od Zemsty?

Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie
ZEMSTA
Aleksander Fredro
inscenizacja i reżyseria: Remigiusz Caban
scenografia: Socha-Szczęsny
kostiumy: Aleksandra Semenowicz
obsada: Waldemar Czyszak, Robert Chodur, Michał Chołka, Paweł Gładyś, Józef Hamka-
ło, Magdalena Kozikowska-Pieńko, Wojciech Kwiatkowski, Mateusz Mikoś, Adam Mężyk, 
Piotr Napieraj, Grzegorz Pawłowski, Robert Żurek, Stanisław Brejdygant (gościnnie)
premiera: 23 marca 2013

.
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ŁYSA ŚPIEWACZKA. FOTORELACJA
Zdjęcia Anna Wrotek

Teatr Narodowy w Warszawie
ŁYSA ŚPIEWACZKA
Eugene Ionesco
Przekład: Jerzy Lisowski
Reżyseria: Maciej Prus 
Scenografia: Boris Kudlicka
Kostiumy: Jagna Janicka 
Reżyseria światła: Maciej Igielski
Obsada:  Artur Żmijewski (gościnnie),  Ewa Wiśniewska, Jacek Mikołajczak, Anna Seniuk,  
Beata Fudalej, Grzegorz Kwiecień 

premiera: 13 kwietnia 2013

Warszawa, 10.04.2013. Teatr Narodowy Scena przy Wierzbowej, Ewa Wiśniewska i Anna Seniuk, 

podczas próby dla mediów spektaklu „Łysa Śpiewaczka” w reżyserii Macieja Prusa.
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Warszawa, 10.04.2013. Teatr Narodowy Scena przy Wierzbowej, Ewa Wiśniewska, Anna Seniuk, Artur Żmijewski i

 Jacek Mikołajczak, podczas próby dla mediów spektaklu „Łysa Śpiewaczka” w reżyserii Macieja Prusa.
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 Warszawa, 10.04.2013. Teatr Narodowy Scena przy Wierzbowej, Artur Żmijewski i Jacek Mikołajczak, 

podczas próby dla mediów spektaklu „Łysa Śpiewaczka” w reżyserii Macieja Prusa.
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BYCIE DUŻYM MUSI BYĆ BARDZO 
NUDNE
Katarzyna Mikołajewska

Wrocławski Teatr Polski zatroszczył się wreszcie o najmłodszych – 

zaproponował im spotkanie z Dziećmi z Bullerbyn Astrid Lindgren. 

Premiera, poprzedzona dwoma przedpremierowymi pokazami, 

przypadła na Międzynarodowy Dzień Teatru. Przypadek? Wątpię. 

W końcu 27 marca to nie tylko święto wszystkich ludzi związanych 

z teatrem, lecz także doskonała okazja, aby zaskarbić sobie serca 

młodszych, potencjalnych teatromanów. A i dorośli nie powinni się 

nudzić…

Sześcioro aktorów – Zięba, Mrowiec, 

Boroń, Mrozek, Kłak i Pempuś – wspólnie 

z Anną Ilczuk stworzyło niezwykle udany 

spektakl z jednej prostej przyczyny: sami 

się przy tym świetnie bawili. Widać to od 

pierwszej do ostatniej sceny. A przecież 

dzieci są najbardziej wymagającymi 

widzami – trudniej niż dorosłych nakłonić 

je do wiary w fikcję, grę aktorską czy 

sceniczne sztuczki. Dorośli umawiają 

się, że niby wierzą w to, co dzieje się na 

scenie, aktorzy niby robią to wszystko 

naprawdę – a przynajmniej starają się jak 

najwiarygodniej oddać rzeczywistość – 

ale sukces zabawy w teatr polega na tym, 

że zgadzamy się na pewne konwencje.  

 Dzieci takich konwencji nie lubią i nie 

zaakceptują – jeżeli na siłę będziemy starali 

się im wmówić, że dwudziestokilkuletni aktor 

jest ośmiolatkiem, to nie ma co się łudzić, że 

najmłodsi widzowie zaangażują się w takie 

widowisko. Anna Ilczuk świetnie poradziła 

sobie z tym problemem – obsadziła aktorów 

„po warunkach”, ale na opak. Nic więc 

dziwnego, że Andrzej Kłak otrzymuje rolę 

malutkiej Kerstin i każdym gestem dowodzi, 

że nadaje się do tej roli chyba najbardziej z 

całej obsady. Dzięki temu dzieci – zamiast 

dystansować się do dziwnych zachowań 

dorosłych na scenie – reagują śmiechem. 

Wiedzą, że jest to tak nieprawdopodobne, że 

aż zabawne. 
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Komediowe zabarwienie spektaklu jest 

podstawowym pomysłem twórców i to nie 

tylko na poziomie dziecięcego odbioru. 

Kiedy dziewczynki wybierają się po 

zakupy i wyśpiewują sobie fragment listy 

sprawunków, czyli „kawałek kiełbasy 

dobrze obsuszonej”, szukają odpowiedniego 

brzmienia i wpadają na pomysł, że dobrym 

marszowym rytmem jest melodia utworu 

My, pierwsza brygada. Oprawę muzyczną 

spektaklu tworzą również przeboje muzyki 

dziecięcej, takie jak Puszek okruszek 

czy A ja wolę moją mamę, chociaż 

dzieci na widowni nie reagowały na nie 

zbyt żywiołowo – najwidoczniej więcej 

sentymentu budziły w twórcach spektaklu 

niż w jego najmniejszych odbiorcach. 

Komiczny, a przy tym trafiony w punkt 

jest fragment taneczny, kiedy dziewczynki 

siłą wyciągają chłopców na parkiet, a ich 

dziecięcy, nieporadny i wstydliwy taniec 

przywodzi na myśl pierwsze szkolne 

dyskoteki.

 Sama opowieść jest bardzo spójna, 

choć składa się z odrębnych epizodów – 

wizyty w sklepie, przygody nad rzeką, 

problemów z szewcem czy opieką nad 

malutką Kerstin pod nieobecność rodziców. 

fot. N. Kabanow
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Przedstawienie postaci, jasne i klarowne, 

którego Lisa (Marta Zięba) dokonuje 

na początku, nie pozwala pogubić się 

w fabule. Wszystkie postaci wzbudzają 

sympatię i wywołują pozytywne emocje, 

dlatego też dzieci chętnie kibicują im 

w kolejnych potyczkach ze światem 

dorosłych.

 Spektakl Anny Ilczuk jest 

wolny od wad – aktorzy świetnie 

sprawdzający się w swoich rolach, 

muzyka, scenografia składająca 

się właściwie tylko z dziecięcych 

rysunków wykonanych własnoręcznie 

bezpośrednio przed rozpoczęciem 

spektaklu – komponują się w dobrze 

dopasowaną całość, odpowiednio 

dynamiczną i zabawną, skupiającą 

uwagę najmłodszych przez półtorej 

godziny. Dla dorosłych natomiast Dzieci 

z Bullerbyn mogą być bardzo ciekawym 

doświadczeniem, bo przedstawienie 

obfituje w pomysłowe rozwiązania, 

trafne i ironiczne refleksje. To 

interpretacja powieści Astrid Lindgren 

widziana z jednej strony oczami dzieci, 

z drugiej – nieco uzupełniona 

krytycznym spojrzeniem dorosłego.

Teatr Polski we Wrocławiu
DZIECI Z BULLERBYN
Astrid Lindgren
przekład: Irena Wyszomirska 
adaptacja, reżyseria, reżyseria światła i 
opracowanie muzyczne: Anna Ilczuk 
scenografia i kostiumy: Mateusz Stępniak
obsada: Marta Zięba, Dagmara Mrowiec, 
Sylwia Boroń, Michał Mrozek, Andrzej 
Kłak, Marcin Pempuś
asystent reżysera: Sylwia Boroń
koordynator projektu: Jacek Cimicki
inspicjent: Wiesława Generowicz
charakteryzacja: Barbara Paska
garderobiane: Regina Rzeczkowska, Ur-
szula Kesler
montażyści: Andrzej Sus, Mariusz Ginter, 
Krzysztof Rybacki
rekwizytor: Jarosław Kempa
realizacja światła: Lech Niewiński, Maciej 
Matuszak
realizacja dźwięku: Adrian Baran
premiera: 27 marca 2013

.
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BAD TRIP
Katarzyna Smyczek

Czy ksiądz Grzegorz odprawi poranną mszę? Czy Dziadek przestanie 

być dotykany? Czy matka Giny odbierze wnuka z przedszkola? Czy 

Parcha pozna smak czegoś innego niż ścinki wędlin? Czy Rumuni dotrą 

na prom, którym powrócą do ojczyzny? Odpowiedzi na te i inne pyta-

nia można znaleźć w spektaklu Dwoje biednych Rumunów mówiących 

po polsku, tegorocznym dyplomie studentów wydziału aktorskiego 

Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.

Dorota Masłowska w wywiadzie dla 

„Didaskaliów” (nr 72/2006) mówiła, że to 

„najbardziej ponura rzecz, jaką napisała, 

i chyba najpoważniejsza, niezależnie od 

tego, że jest całkiem śmieszna”. Dwoje 

młodych ludzi przemierza kraj autos-

topem, a kierowcom, którzy ich podwożą, 

wmawia, że pochodzą z Rumunii, a do 

Polski przyjechali za chlebem, bo w ich 

kraju odczuwają jego dotkliwy brak – 

dzieci jedzą śmieci, a czasem, od święta, 

ścinki wędlin. W znoszeniu ciężaru 

rumuńskiego życia pomaga wąchanie 

kleju, co tamtejsi lekarze zalecają nawet 

kobietom w ciąży. Jest to jedno z ulubi-

onych zajęć naszych bohaterów.

 Jednak z chwilą, kiedy odurzająca 

woń kleju wywietrzeje, a ich umysły się 

rozjaśnią, okaże się, że nigdy nie byli 

w Rumunii. Ich wzruszające opowieści 

o zjadaniu podgniłego prosa i zabawach 

kalekich sierot na wysypiskach śmieci 

nie są prawdziwe. Bohaterowie to Polacy, 

którzy urządzili sobie imprezę pod hasłem 

„nędza, brud i braki w uzębieniu”. Znajdują 

się pośrodku niczego. Są przerażeni, 

nie mają przy sobie pieniędzy ani tele-

fonu. Parcha nie zdąży na plan Księdza 

Grzegorza, serialu bijącego rekordy 

popularności, w którym odtwarza główną 

rolę. Jego towarzyszka Gina nie może 

sobie przypomnieć, czy odebrała synka 

z przedszkola. Ich życie nie jest idealne. 

Być może nie byli w Rumunii fizycznie, 

ale na pewno odwiedzili tę, której opis 

stworzyli na potrzeby podróży.
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  Homogenizacja kultury postępuje 

w zastraszającym tempie, toteż w spe-

ktaklu możemy znaleźć wszystko: od 

klasycznej tragedii począwszy, na kinie 

drogi, czy raczej jego prześmiewczej, 

parodystycznej wersji, skończywszy. 

Tekst Masłowskiej doskonale komponuje 

się ze scenografią Macieja Chojnackiego. 

Aktorzy grają na tle białego płótna 

(papieru?), na którym prostą czarną 

kreską narysowano komiksowe obrazy, 

przedstawiające poszczególne sceny 

dramatu. Sposób gry także ma w sobie 

pewien komiksowy rys – przesadzona 

mimika, nienaturalne gesty czy też ono-

matopeiczne okrzyki naśladujące dźwięk 

samochodowego silnika. Jeśli chodzi 

o muzyczną stronę spektaklu, twórcy 

sięgnęli do kultury niższej. Muzyka z kręgu 

popularnej (jak choćby Pieski małe dwa 

czy słynne muppetowe Mana Mana) jest 

doskonałym tłem dla dziejącej się akcji, 

nadaje jej odpowiedni, nienużący rytm.

 Spektakl jest dyplomem stu-

dentów wydziału aktorskiego PWSFTViT 

– moim zdaniem – bardzo udanym, 

fo
t.
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Teatr studyjny PWSFTViT w Łodzi
DWOJE BIEDNYCH RUMUNÓW 
MÓWIĄCYCH PO POLSKU 
 
Dorota Masłowska
reżyseria: Małgorzata Bogajewska 
scenografia i kostiumy: Maciej Choj-
nacki 
opracowanie muzyczne: Tomasz 
Krezymon 
obsada: Magdalena Drab, Marta 
Jarczewska, Kamila Kamińska, Hubert 
Kułacz, Tomasz Lipiński, Albert Pyśk
premiera: 23 lutego 2013

.
zasługującym na najwyższe noty. Ze 

szczególną uwagą warto śledzić rozwój 

karier tytułowych Rumunów – Marty 

Jarczewskiej i Tomasza Lipińskiego, 

a także niezwykle zdolnej wrotkarki, 

Magdaleny Drab.

KLASYKA Z 
EFEKTAMI 
SPECJALNYMI
Katarzyna Dreszer

Jak we współczesnym teat-

rze wystawić Hamleta, żeby 

publiczność – ta nieczęsto 

chodząca do teatru – była zado-

wolona? Jak zainscenizować 

klasyczny tekst, żeby niczego ze 

swojej „klasyczności” nie utracił, 

za to czymś zaskoczył? Odpowiedź 

jest bardzo prosta, tak prosta, że 

hollywoodzcy filmowcy wpadli 

na to już dawno temu – efekty 

specjalne! 

Hamlet w interpretacji Krzysztofa 

Jasińskiego to spektakl porządnie 

wyreżyserowany, pokazujący dobry 

warsztat aktorski i solidne rzemiosło 

reżysera. Zadowoli publiczność, a 

w szczególności nauczycielki, które 

chciałyby, aby ich podopieczni zobaczyli 

zrealizowaną „po bożemu” inscenizację 

jednego 

z najsłynniejszych dramatów w his-

torii, a przy tym nie zanudzili się. 
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Nie ma w tym oczywiście nic złego. To 

nawet przyjemna odmiana – można 

odświeżyć sobie tekst tragedii, został 

bowiem wiernie przedstawiony na 

scenie. I również w tym nie ma niczego 

złego. Problem w tym, że czas w teatrze 

mija niekiedy nierównomiernie – na spe-

ktaklu ośmiogodzinnym płynie bardzo 

szybko, a na dwugodzinnym – wolno. 

W tym przypadku mamy do czynienia 

z tą drugą sytuacją – 240 minut w takiej 

formie to dużo.

 Podobnie jak forma przed-

stawienia, klasycznie prowadzone są 

role aktorów. Mieszczą się one w ramach 

najczęstszych interpretacji postaci. 

Hamlet rysuje się jako bohater rozd-

arty, jednak niezagubiony w egzaltacji. 

Wydaje się także bezkompromisowy, a 

nawet szorstki, szczególnie w stosunku 

do kobiet, lecz może takie zachowanie 

nie wynika z jego natury, tylko jest 

reakcją na otaczający go zakłamany 

świat i ludzi. Na nich także reaguje os-

tro, obdarza ich raz po raz kąśliwymi 

uwagami, dowodzi inteligencji 

uszczypliwościami. Ofelia natomiast 

jest na początku delikatna, następnie 

stara się poradzić sobie z obciążeniami 

psychicznymi, jakimi są dla niej bieżące 

wydarzenia, takie jak śmierć ojca czy 

zachowanie Hamleta. W końcu zac-

zyna się szaleństwo przetykane histerią. 

Ofelia pozostaje przy tym słodką 

dziewczyną, lecz pod koniec słodycz ta 

staje się upiorna. Niewinność zostaje 

zniszczona przez rzeczywistość, z którą 

musiała się zmierzyć.

 W specyficzny rodzaj szaleństwa 

wpada Gertruda. Jej obłęd (nie tak oc-

zywisty jak Ofelii) spowodowany jest 

takimi emocjami, jak wyrzuty sumi-

enia, lęk, stres, spotęgowanymi przez 

alkoholizm, który działa niczym katal-

izator. Pod koniec spektaklu to już nie 

dystyngowana, silna królowa, ale kobieta 

zniszczona wewnętrznie. Reżyser skupił 

uwagę właśnie na rysach postaci i ak-

torstwie. Pomijając fragmenty, w których 

przeszkadza nadmierny patos, spektakl 

broni się aktorsko – w tym tkwi jego siła. 

Ale niestety próżno w tym elemencie 

przedstawienia szukać oryginalności.

 Za to oryginalność i polot nie 

opuściły realizatorów, jeśli chodzi 

o wspomniane wcześniej efekty spec-

jalne. Już na początku spektaklu wid-

zowie mogą zobaczyć Gertrudę 

z Klaudiuszem, stojących niczym 

posągi na krześle, spod którego wy-
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biega radośnie zgraja szczurów, pędząc 

w maratonie ku maleńkiemu otworowi 

na przedzie. Widowiskowe jest to 

niezmiernie, aż zachwyt – któremu 

uległam również ja – zapanował wśród 

publiczności. Szkoda tylko, że w tym 

czasie i w ciągu paru następnych 

minut uwaga oraz myśli nadal 

podążały za szczurami zamiast za 

przedstawieniem.

 Pozostałe efekty związane są – 

mniej lub bardziej – ze scenografią. 

Mamy więc spadający żyrandol, dym, 

migoczące światła, przywodzące na 

myśl błyskawice w momencie uka-

zania się króla (a raczej jego twarzy 

złożonej ze świateł), i podświetlaną 

sadzawkę napełnioną wodą, z dość 

wąskim otworem, do którego wskakuje 

Ofelia w scenie samobójstwa, czym 

wywołuje drżenie i lęk publiczności 

o aktorkę. Sadzawka w miarę potrzeb 

zakrywana jest platformą, co ułatwia 

zmiany przestrzeni. Scenografia jest 

oszczędna i funkcjonalna, nie ma 

ani jednego zbędnego przedmiotu.  

Niewielkie rozmiary sceny teatru STU 

nie przeszkadzają w wystawieniu spe-

ktaklu z iście filmowym rozmachem, 

a cała przestrzeń zostaje pomysłowo 

wykorzystana. Jednak wśród tych 

zręcznych rozwiązań nie mogło 

zabraknąć klasycznych (a jakże!) re-

kwizytów. Nie zabrakło nawet cza-

szek, chociaż, na szczęście, żadna nie 

pojawiła się podczas najsłynniejszego 

monologu Hamleta. Konserwatyzm 

znalazł wyraz także w bardzo klasy-

cznych kostiumach postaci, z czego 

wyłamała się jedynie zielona suknia 

Ofelii, prezentowana podczas efekci-

arskich popisów trupy aktorskiej. Być 

może to pewne niedopatrzenie sceno-

grafa (biorąc pod uwagę wcześniejszą 

spójność pod tym względem), 

jednak paradoksalnie suknia ta 

podkreśliła odmienność Ofelii, jej 

niewinność i nieprzystawanie do 

obłudnego i brutalnego świata, 

w którym przyszło jej żyć. Mimo 

wszystko to rażące odejście od kon-

wencji wywołało zbyt silny kontrast.

 Krzysztof Jasiński interpretuje 

Hamleta klasycznie i zachowawczo. 

Najważniejsze aspekty nie są ukazane 

w sposób oryginalny czy odkrywczy – 

bardzo wiernie oddano to, co w tekście 

dramatu się znajduje, nie pozwalając 

przy tym na jakąś nieszablonową 

interpretację. Na odrobinę szaleństwa 
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Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie
HAMLET 
William Szekspir
przekład: Stanisław Barańczak 
reżyseria: Krzysztof Jasiński 
muzyka: Janusz Grzywacz 
scenografia: Maciej Rybicki  
kostiumy: Jagna Janicka, Anna Czyż 
obsada: Krzysztof Kwiatkowski, Beata Rybotycka, Radosław Krzyżowski, Michał Meyer, Agata 
Myśliwiec, Andrzej Róg, Michał Meyer,  Rafał Szumera, Mateusz Olszewski, Marcin 
Zacharzewski,  Michał Meyer, Amin Bensalem, Andrzej Róg, Marek Litewka, Jerzy Święch, 
Grzegorz Suski, Marcin Zacharzewski, Amin Bensalem, Agata Myśliwiec, Magda Góra, 
Amin Bensalem, Wojciech Trela, Franciszek Muła, Włodzimierz Jasiński, Dariusz Gnatowski, 
Łukasz Rybarski

premiera: 27 lutego 2012

.

czy efekciarstwa reżyser znajduje 

miejsce w drugoplanowych elemen-

tach przedstawienia. Jest w tym pew-

ien urok i nostalgia za klasycznym 

teatrem, teatrem bez większych nie-

spodzianek, wiernym tekstowi, który 

w nadmiarze może wydać się nudny 

i przytłaczający, jednak w niewielkiej 

dawce – może być ciekawą podróżą do 

przeszłości.

fo
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Teatr Chorea

GILGAMESZ. FOTORELACJA
Zdjęcia Sandra Kmieciak

Teatr Chorea, Łódź
GILGAMESZ
Koncert na chór, trio jazzowe i kwartet smyczkowy
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Chór: Joanna Chmielecka, Sandra Gierzek, Dominika Jarosz, Majka Justyna, Joanna Kłos, Milena 
Kranik, Dominika Krzyżanowska, Sean Palmer, Kuba Pałys, Justyna Sobieraj-Bednarek, Elina 
Toneva, Dara Weinberg.
Altówka: Paweł Odorowicz
Kontrabas: Wojciech Traczyk
Instrumenty perkusyjne: Hubert Zemler
Kwartet smyczkowy Befane: pierwsze skrzypce – Kamila Wójcicka-Maciaszczyk, drugie skrzypce 
– Małgorzata Kwaśniak, altówka – Małgorzata Sielatycka-Sobczyk, wiolonczela – Zofia Łęczycka
Konsultacja literacka: Dara Weinberg
Premiera: 14 kwietnia 2013 r.
Koncert Gilgamesz realizowany jest we współpracy Teatru Chorea i Filharmonii Łódzkiej im. 
Artura Rubinsteina.
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ZŁA PAMIĘĆ: O WSZYSTKIM PAMIĘTAĆ I 
WSZYSTKO ZAPOMNIEĆ...
Katarzyna Peplinska

Książka Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze
i dramacie to zbiór tekstów pochodzących w większości 
z konferencji naukowej o tym samym tytule, zorgani-
zowanej w dniach 12–13 maja 2011 r. przez Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego i redakcję ,,Didaskaliów”. Publikacja dosko-
nale wpisuje się w zbiór tekstów istotnych dla dynamicznie 
rozwijających się studiów nad pamięcią. Różnorodność podej-
mowanych tematów i perspektyw badawczych dobrze oświetla 
złożoność strategii polityki pamięci i jej znaczenia w procesie 
konstruowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej.

Do przeczytania Złej pamięci... 

zachęca już sam sposób wydania – 

wyraźna czcionka, dobrej jakości 

papier, gładka w dotyku okładka 

w niebiesko-fioletowe pasy, która 

nie tematyzuje nachalnie treści 

książki i nie wysyła czytelnikowi 

żadnych sygnałów interpreta-

cyjnych, zostawia go sam na sam z 

lekturą. W książce nie ma żadnych 

fotografii dokumentujących spe-

ktakle lub zjawiska, o których 

piszą autorzy. Szkoda? Myślę, że 

nie, gdyż opisy w poszczególnych 

tekstach są wystarczająco precyzy-

jne i sugestywne, by przybliżyć 

czytelnikowi wyjściowy materiał 

rozważań. Skromność wydawnicza, 

a zarazem dbałość o przyjemność 

czytania to zatem pierwszy plus 

Złej pamięci… Po rozpoczęciu lek-

tury można przekonać się, że dalej 

będzie tylko lepiej i coraz bardziej 

interesująco.
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 Spis treści prezen-

tuje ogromną różnorodność 

tematyczną, a poszczególne tytuły 

intrygują. Wydaje mi się, że atutem 

Złej pamięci... jest możliwość czy-

tania jej na dwa sposoby. Pierwszy 

z nich to wybieranie tekstów ze 

względu na indywidualne zain-

teresowania, potrzeby naukowe 

lub poszukiwanie inspiracji. Głos 

każdego z autorów jest na tyle 

wyrazisty, że potrafi otworzyć sz-

erokie pole asocjacji i pobocznych 

tematów, które zachęcają do ich 

zgłębienia. Drugi sposób natomi-

ast to czytanie książki w całości, 

wędrowanie poprzez kolejne 

teksty, uzupełniające się lub 

też prezentujące zupełnie inną 

perspektywę badawczą. Teksty 

nie są w zamierzony sposób po-

lemiczne, ale mogą stać się takimi 

w procesie odbioru dla czytelnika, 

który przyjmuje własną taktykę po-

ruszania się wśród różnorodnych 

tematów i stylów pisania. Na tę 

ostatnią kwestię należy zwrócić 

szczególną uwagę. Niestety, cza-

sem w publikacjach zbiorowych 

dzieje się tak, że teksty niebezpiec-

znie upodabniają się do siebie do 

tego stopnia, że właściwie można 

by je podpisywać znakiem ,,x”. 

Niejednokrotnie podyktowane jest 

to troską o spójność prezentowane-

go materiału i przekaz ideologic-

zny całości. Trudno całkowicie taką 

strategię skrytykować i na pewno 

bywa ona pomocna. To jednak 

przecież styl jest tym, co zachęca 

czytelnika do lektury i intryguje 

go. Cieszę się więc, że w przypad-

ku Złej pamięci... można mówić 
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o wybijającej się różnorodności 

stylistycznej, która odpowiada bo-

gactwu tematów i proponowanych 

metodologii. Atutem niektórych 

tekstów staje się wyjątkowa pre-

cyzja i dyscyplina myślowa, innych 

– styl niemal eseistyczny, gęsty, 

metaforyczny. 

 W trakcie lektury łatwo 

można jednak zauważyć, że pub-

likacja nie rozpada się na poje-

dyncze teksty, które można by 

umieścić w każdej innej książce 

poświęconej kwestii pamięci. Już 

we wstępie redaktorzy, Monika 

Kwaśniewska i Grzegorz Niziołek, 

ujawniają klucz wskazujący, co w 

prezentowanym materiale jest na-

jbardziej interesujące. To pojęcie 

„złej pamięci”, o którym piszą 

w następujących słowach: „»zła 

pamięć« i wszelkie wywoływane tym 

określeniem skojarzenia odnoszą się 

do nowych narracji historycznych 

w teatrze i dramacie, niosących ze 

sobą takie naruszenia porządku 

symbolicznego, które mogą budzić 

lęk, wywoływać oburzenie, ale także 

– co ważne – pobudzać krążenie 

energii społecznej, zdumiewać 

innowacyjnością, zaskakiwać 

żywiołem »niepoprawnych« 

opowieści”. W Złej pamięci… pol-

ski teatr i dramat zostają zapre-

zentowane jako przestrzeń, która 

staje się miejscem uprawiania 

„przeciw-historii”, a więc histo-

rii, która wydobywa coś, co, jak 

pisze Michel Foucault, „zostało 

z rozmysłem, złośliwie przein-

aczone i zamaskowane”. Projekt 

Foucaulta zakładał dopuszcze-

nie do głosu ofiar i wszystkich 

tych, którzy zostali wykluczeni 

z dziejów przez zwycięzców. 

Podobną postawę przyjmują au-

torzy tekstów w Złej pamięci... 

– przywołują rzeczy zapomniane 

lub marginalizowane i prowokują 

na nowo do pytania o polską 

wspólnotę narodową. Czy na pew-

no można myśleć o niej wciąż bez-

karnie jako o wspólnocie dotkli-

wie doświadczonych, niewinnych 

ofiar? Zła pamięć... obnaża mecha-

nizmy polityki pamięci, ukazuje 

jej społeczną użyteczność. Nie up-

raszcza, pokazuje nieoczywistość 
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tego, co wydaje się oczywiste. 

Podąża drogą niejednoznaczności 

i wieloaspektowości roli pamięci 

w procesie konstruowania nar-

odowych mitologii.

 Podtytuł książki, Przeciw-

historia w polskim teatrze i drama-

cie, nie wydaje mi się do końca 

pełny. Oczywiście, przykłady 

teatralne i dramatyczne to w 

większości przypadków materiał 

wyjściowy, którego analiza albo 

potwierdza skuteczność sztuki 

jako obszaru umożliwiającego up-

rawianie „przeciw-historii”, albo 

wskazuje na iluzoryczność takiego 

myślenia i prowokuje do podda-

nia krytyce instytucji teatru, która 

pamięć, historię, głos ofiar 

i wykluczonych zawłaszcza na 

swój użytek. Zła pamięć... nie 

podąża jednak prostą ścieżką 

omawiania kolejnych dramatów 

i ich realizacji, które miałyby 

jasno wytłumaczyć czytelnikowi, 

jaką rolę odgrywało w nich 

zagadnienie pamięci. Niech 

żyje wojna Pawła Demirskiego 

w reżyserii Moniki Strzępki, 

H. w reżyserii Jana Klaty czy 

Między nami dobrze jest Doroty 

Masłowskiej to przykłady znane, 

wielokrotnie opracowywane. 

Autorzy oświetlają je jednak z 

nowych, często zaskakujących i 

ożywczych perspektyw, czego 

przykładem jest tekst Moniki 

Kwaśniewskiej, która analizuje H. 

oraz ...córkę Fizdejki w reżyserii 

Klaty, korzystając z tropów 

feministycznych. Teatr i dra-

mat stają się więc narzędziami, 

które pozwalają zaprezentować 

także indywidualne zaintereso-

wania badawcze, odwołania do 

filozofii czy zagadnień polityczno-

społecznych. Dobrze, że nie zostają 

one potraktowane w analizie jako 

przestrzeń zamknięta, w której po 

prostu odszyfrowuje się, interpre-

tuje i ocenia – są ujęte w szerszym 

kontekście. Wystarczy wspomnieć 

tekst Dariusza Kosińskiego, który 

pisze o masowych dramatyzac-

jach z początku XXI wieku wokół 

śmierci Jana Pawła II i katastrofy 

smoleńskiej, by pokazać, że w 

Złej pamięci... zostało zarysowane 
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szerokie pole badań, obejmujące 

nie tylko sztukę.

 Publikację podzielono 

na pięć części, z których każda 

przedstawia inną wersję „przeciw-

historii” polskiego teatru i dra-

matu. W pierwszej (Żałoba) au-

torzy tekstów – Krystyna Duniec 

i Joanna Krakowska, Dariusz 

Kosiński i Jakub Momro – wnikli-

wie analizują obecne w polskiej 

kulturze mity wspólnotowości 

i proces przenikania się sztuki 

i życia społecznego. W drugiej 

części (Transformacje) Anna R. 

Burzyńska, Mateusz Borowski, 

Marta Bryś, Monika Kwaśniewska 

i Wojciech Baluch przy zastosowa-

niu metodologii z zakresu nowych 

badań nad historią i pamięcią 

szukają w wybranych przez siebie 

przykładach tego, na co wcześniej 

nie zwrócono uwagi i czego nie in-

terpretowano. Chcę zwrócić uwagę 

na dwa teksty, które wydają mi się 

kluczowe. Pierwszy to tekst Anny 

R. Burzyńskiej, która skupia się na 

znaczeniu procedur narracyjnych, 

na przecięciu autonarracji i innych 

opowieści w procesie wytwarzania 

i negowania tożsamości. Mateusz 

Borowski natomiast w krytycznym 

świetle stawia samą rolę teatru jako 

instytucji, która bierze udział w 

publicznej debacie na temat his-

torii, co wiąże się z momentem 

powołania Instytutu Pamięci 

Narodowej.

 Trzecia część (Rewizje) wy-

chodzi poza obszar teatru i dra-

matu najnowszego i konfrontuje 

klasykę z nowymi narzędziami 

badawczymi. Ewa Guderian-

Czaplińska – na przykładzie 

Elektry Jeana Giraudoux w reżyserii 

Edmunda Wircińskiego – pode-

jmuje wątek powojennych spektak-

li, które stały się legendą głównie z 

powodów politycznych. Grzegorz 

Niziołek zastanawia się nad efek-

tem kiczu w późnych spektaklach 

Jerzego Grotowskiego i Konrada 

Swinarskiego. Marcin Kościelniak 

korzysta z koncepcji podmiotu 

nomadycznego Rosi Braidotti 

i przypomina polemikę, którą 

prowadził Helmut Kajzar z teatrem 

Grotowskiego. Dorota Semenowicz 
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natomiast zestawia Replikę III 

Józefa Szajny z trylogią Genesi 

Romea Castellucciego i analizuje 

motyw genezyjski pojawiający 

się w obrazach nawiązujących 

do Zagłady. Autorzy tekstów za-

wartych w czwartej części (Metody) 

– Małgorzata Sugiera, Agnieszka 

Marek i Grzegorz Stępniak, Ewa 

Bal oraz Katarzyna Fazan – podc-

zas analizy wybranych przykładów 

koncentrują się szczególnie na 

„przeciw-historycznych” teoriach. 

Wymienione części uzupełnia os-

tatnia (Negocjacje), w której głos 

oddano praktykom teatralnym – 

Janowi Klacie, Monice Strzępce, 

Pawłowi Demirskiemu, dram-

atopisarce – Bożenie Umińskiej-

Keff oraz antropolożce kultury – 

Joannie Tokarskiej-Bakir.

 Zarysowałam jedynie po-

ruszone w książce wątki. Każdy 

z tekstów zasługuje na osobną, 

dokładną analizę. Autorzy 

przedstawiają sposoby udanej 

bądź też zawodnej realizacji 

„przeciw-historii” oraz podejmują 

próbę odszukania tego, co można 

nazwać „złą pamięcią”. Pozostaje 

mi zaprosić czytelnika do wnikli-

wej lektury, która – moim zdaniem 

– w zamierzeniu autorów nie 

ma objaśniać, tłumaczyć ani 

podsuwać prostych odpowiedzi, ale 

komplikować, podważać i zadawać 

pytania.

ZŁA PAMIĘĆ. PRZECIW-HISTORIA W POLSKIM TEATRZE I DRAMACIE,
pod red. Moniki Kwaśniewskiej i Grzegorza Niziołka, Wydawnictwo Instytutu 
im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012 

książki

.
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Krystyna Sienkiewicz jest aktorką, 

malarką, plastyczką z własną firmą. 

Występowała w najlepszych kabaretach, 

w teatrze, filmie i telewizji. Dorobek 

artystyczny Sienkiewicz jest pokaźny, 

ale nie o tym jest ta książka. Nie ma w 

niej refleksji dotyczących zawodowego 

rzemiosła, choć w toku narracji powracają 

tytuły, nazwiska, sytuacje z teatru. 

Zgodnie z opisem na okładce książka nie 

jest również biografią, bo nie ma w niej 

dat, chronologii ani osobistych zwierzeń. 

Czym zatem jest Cacko?

 To artystycznie wykonany przed-

miot, ozdoba. Coś, co cieszy samo w so-

bie, pozornie bez głębi, bez znaczenia. 

Autorka podkreśla wielokrotnie swoje 

zamiłowanie do cacek i poznajemy ją 

właśnie od tej strony. To wielbicielka 

rzeczy drobnych, ale przede wszystkim 

miłośniczka życia w każdym jego prze-

jawie, nawet tym najbardziej błahym: 

„A dla mnie wszystko ważne jest i fajne – 

jakaś karteczka, kamyczek”. O własnym 

domu pisze, że jest ubrany w sentymenty, 

a jego piękno wynika z nagromadzenia 

różnorodności, osobliwości tworzących 

eklektyczną całość na granicy kiczu. Swój 

sklep z rękodziełem nazwała przewrotnie 

„chatą niepotrzebnych rzeczy”, a o sobie 

mówi: „Jestem śmieciarą. Trudnię się zbi-

eractwem, szukam, składam, przywracam 

do życia (…) Śmieciara zbiera i dobry żart, 

i dobrą historyjkę”.

 W tym zbieractwie jest metoda. 

Opowieści, pozornie nic nie znaczące, 

KOLEKCJONERKA BIBELOTÓW
Weronika Łucyk

W najnowszej książce Krystyna Sienkiewicz zaprasza 

czytelnika na bankiet, choćby dwuosobowy. Otwiera 

drzwi do swojego domu z ogrodem i rozpoczyna 

gawędę. Lektura Cacka przypomina nieformalne spot-

kanie w niezobowiązującej atmosferze. To przechadz-

ka, włóczęga po ogrodach pamięci, pełna anegdotyc-

znych opowieści.
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pozwalają wejrzeć oczami autorki

 w otaczający ją świat. Życie Krystyny 

Sienkiewicz nie rozpieszczało, ale autorka 

nie prowadzi czytelnika tymi ścieżkami. 

Artystka kreuje rzeczywistość po swojemu 

– oswaja ją poprzez żart, zbywa chandrę 

rymowanką. Z tak prowadzonej opowieści 

wyłania się obraz osoby dobrodusznej, 

szukającej w życiu pozytywów, a w lud-

ziach dobra.

 Książka skomponowana jest w 

podobnie eklektyczny sposób. Przestrzeń 

grubego, kredowego papieru oprócz tekstu 

wypełniają przepisy kulinarne, fotografie 

z albumu rodzinnego artystki, okładki 

pism z dawnych lat, ilustracje autorki, 

reprodukcje obrazów. Obok wizerunków 

aniołów z masy solnej zamieszczono 

zdjęcia porcelanowych bibelotów czy 

wnętrza z secesyjnymi antykami i ręcznie 

dzierganymi zasłonami. Towarzysząca tym 

atrakcjom narracja prowadzona jest w tonie 

gawędziarskim. Opowieść Sienkiewicz 

ma formę otwartą, pełną powtórzeń, 

przeplatających się wątków. Czasem trudno 

zorientować się w faktach czy czasie akcji, 

ale dla przyjemności czytania przytaczanej 

anegdoty nie ma to większego znaczenia.

 Autorka zaczyna od przywołania 

swojego dzieciństwa, opisuje początki 

kariery aktorskiej związanej ze 

Studenckim Teatrem Satyryków, 

nawiązuje do pracy w innych teatrach. 

Im bliżej czasów aktualnych, tym więcej 

przeskoków czasowych, pojedync-

zych zdarzeń z zagranicznych podróży, 

opowieści o czworonożnych przyjaciołach, 

o mężczyznach, byciu kobietą i życiu 

w pojedynkę. Choć są to tematy 

dotykające w dużej mierze sfery intymnej, 

to autorka porusza je tak, by zachować 

prywatność dla siebie, wykazuje się przy 

tym optymizmem oraz zgrabną życiową 

pointą.

 Książka jest pogodna i humorysty-

czna. W ramach uczestnictwa w lekturze 

Krystyna Sienkiewicz zaprasza na poga-

duchy w swoim domu. To przyjemne spot-

kanie niezgłaszające pretensji do bycia 

czymś więcej niż jest – cackiem właśnie..
Krystyna Sienkiewicz, 
CACKO
Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2013.
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