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Jak zaczęła się Pani przygoda z ZASP-em na stanowiskach kierowniczych?
Nagle i niespodziewanie. Nigdy tego nie chciałam. Siedem lat temu Leszek Świgoń, 
mój poprzednik urzędujący przez sześć lat, nie zgodził się na następną kadencję. 
Zaczęto namawiać mnie. Nie chciałam nawet o tym słyszeć, uważałam, że się 
na tym nie znam, nie mam takich ambicji. Po miesiącu nalegań zgodziłam się 
z nadzieją, że i tak nikt mnie nie wybierze. I, ku mojemu przerażeniu, zostałam 
wybrana. Nie wiedziałam, co robić, w którym kierunku iść. Wszystko zależało 

Najlepiej pociągnąć za sobą nie 
rozmową, tylko świadectwem

Z Lidią Bogaczówną, zastępcą przewodniczącej oddziału Związku 

Artystów Scen Polskich w Krakowie, rozmawia Katarzyna Dreszer
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ode mnie. Zaczęłam od Wydziału Kultury, chciałam się dowiedzieć, czy są 
jakieś możliwości współpracy. Pracujące tam panie bardzo mi wtedy pomogły. 
Cierpliwie tłumaczyły,, w czym możemy uczestniczyć, o jakie granty się starać, 
do jakich nagród się zgłaszać, co i jak wypełniać. A potem wylądowałam w Radzie 
Programowej w Warszawie i, jeżdżąc tam i z powrotem, wymyślałam w pociągu, 
co zrobić, żeby ten ZASP krakowski jakoś ożywić. I mam nadzieję, że to ożywienie 
się udaje. Mogłam teraz spokojnie wycofać się na pozycję wice, na czele stoi moja 
koleżanka z grupy, Basia Szałapak.

Co zmieniło się przez okres Pani urzędowania w Związku Artystów Scen 
Polskich?
Naszego urzędowania. Przez te siedem lat staliśmy się najlepszym oddziałem 
w Polsce. Pierwszym, który wprowadził dialog obywatelski w sektorze kultury. 
Jesteśmy chyba jedynym teatrem w Polsce (Teatr im. Juliusza Słowackiego), 
w którym działa Rada Pracowników. Niedawno Olgierd Łukaszewicz (prezes 
krajowego ZASP-u – przyp. K.D.) powierzył mi stworzenie i przewodniczenie 
komisji do monitorowania sytuacji ekonomicznej i socjalnej artystów scen polskich. 
Sytuacja naszego zawodu jest tragiczna, już dawno tak źle nie było – zaczyna 
nakprzypominać czasy przed powstaniem ZASP-u, czyli ponad dziewięćdziesiąt 
lat temu. To ZASP spowodował w nowopowstałej Polsce, że aktorstwo stało się 
zawodem. I musimy tego bronić. Władze dążą do urynkowienia teatrów, co jest 
na razie niemożliwe. Jesteśmy za biedni, nie mamy sponsorów, którzy zainwestują 
w kulturę, takich na miarę amerykańską. Teatr musi spełniać funkcję społeczną, 
kształtować kulturę narodu, edukować od małego. Krzyczeliśmy, że jak wejdziemy 
do Unii Europejskiej, to stracimy odrębność kulturową, a w ogóle o nią nie 
dbamy. Coraz więcej młodych absolwentów wyższych szkół artystycznych jest 
bezrobotnych, zmniejsza się zespoły w teatrach instytucjonalnych. Pozostają 
teatry offowe, a one nie mają z czego żyć – z biletów się nie da. Tu gra się z miłości 
do sztuki. Można zwracać się jako NGO o granty, startować w konkursach ofert, 
ale organizacji jest coraz więcej, a pieniędzy coraz mniej. Ktoś musi więc zadbać 
o młodych na rynku. Ustawa o instytucjach kultury, która weszła w życie w zeszłym 
roku, jest dla nas w wielu punktach niekorzystna, ale byłaby bardziej, gdyby 
nie ZASP. Udało się wykreślić choćby zapis, że aktor powinien być wyłącznie 
na umowie sezonowej. O pierwszą umowę o pracę mógłby starać się dopiero po 
piętnastu latach. Czyli na  przykład o kredytach nie ma mowy. Umowa sezonowa po 
prostu wygasa, nie można nawet udać się do sądu pracy. -Ministerstwo Cyfryzacji 
proponuje częściowe odebranie nam praw autorskich. Wiele oszczędności w tej 
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chwili odbywa się kosztem artystów. Władze i społeczeństwo nie mają rzetelnej 
wiedzy o sytuacji artysty-wykonawcy. Wiedzę o nich czerpie się głównie z tanich 
kolorowych gazetek, goniących za skandalem i opisujących życie tzw.ak zwanych 
cCelebrytów, wiecznie tych samych. Dlatego ZASP chce dotrzeć do jak największej 
liczby tancerzy, aktorów, solistów operowych z ankietą pod hasłem Olgierda 
Łukaszewicza: „Artysto polski, powiedz nam, z czego żyjesz”. Z niej dowiemy się, 
jaka jest naprawdę ich sytuacja bytowa, materialna, na co sobie mogą pozwolić, jaki 
jest ich największy problem w tym zawodzie itd., czy mają gdzie mieszkać, bo i to 
bywa luksusem. Wiedzę tę przekażemy decydentom. Druga ankieta jest skierowana 
do organizatorów, czyli tych, którzy mają pod sobą instytucje kultury. Chcemy 
dowiedzieć się, jakie mają wyobrażenie o sytuacji artystów sobie podległych, czy 
mają w ogóle taką wiedzę i, skąd ją czerpią. I po trzecie – ankiety do wyższych 
szkół artystycznych, badające czy na przykład w związku z dostosowaniem naszego 
systemu do systemu bolońskiego nie warto byłoby dodać zajęć z pedagogiki. 
Obecnie bardzo trudno o etat w teatrze, a aktor z wykształceniem pedagogicznym, 
może trafić do szkół, domów kultury. Z rozmów z panią Minister Edukacji 
Narodowej Krystyną Szumilas dowiedzieliśmy się, że jest projekt przywrócenia 
wychowania artystycznego w szkołach. Oczywiście wielu aktorów pracuje 
w domach kultury, przy liceach czy szkołach podstawowych, ale jakby na boku, 
za pieniądze z komitetu rodzicielskiego, a nam chodzi o to, żeby dać człowiekowi 
zawód i ubezpieczenie. Przecież większość artystów jest w ogóle nieubezpieczonych, 
bo ich na to nie stać. Rozmawiałam z Anią Cieślak, która przyznała, że nie da się 
przetrwać samodzielnie na rynku, jeżeli się nie ma za plecami kogoś, kto będzie 
bronił, walczył. Swoje nazwisko daje też Jerzy Trela. Chcemy, by znani koledzy 
pociągnęli za sobą innych. To ogromna praca, która teraz nas czeka. Ale są też 
przyjemniejsze – wymyśliłam Nagrodę Loży, Nagrodę Syzyfa, znalazłam sponsorów. 
A wręczamy je w krakowskim Klubie Aktora „Loża” w Międzynarodowym Dniu 
Teatru , którego obchodzenie w naszym Oddziale zapoczątkowałam parę lat temu.

Na czym dokładnie polega specyfika tych nagród?
Nagroda Loży jest po to, by uhonorować młodych zdolnych aktorów do 
trzydziestego roku życia, z wyłączeniem Krakowa. Młodzi wychodzą ze szkoły 
i wszyscy myślą, że będą grać w Narodowym. Potem okazuje się, że rzeczywistość 
jest niestety inna. Mają duże szczęście, jeżeli w ogóle dostaną etat w mniejszych 
teatrach, w mniejszych ośrodkach – Rzeszów, Tarnów, Kielce czy Teatr Witkacego 
w Zakopanem – bo to jest nasz teren. I kto o nich będzie wiedział? Jedynie lokalna 
prasa. A oni są warci pokazania w Polsce. W związku z tym wymyśliłam Nagrodę 
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Loży – to jest statuetka i dwa tysiące złotych. Ale to też prestiż – nagroda, którą 
młodzi aktorzy mogą sobie wpisać w CV, napiszą o nich gazety. W tej chwili 
wysyłamy listy do dyrektorów, a dyrektorzy sami nominują. W tym roku było aż 
ośmioro nominowanych. Nagroda Syzyfa to natomiast nagroda dla wszystkich 
tych, którzy bezinteresownie pracują społecznie na rzecz naszego środowiska. 
Na początku byli to wyłącznie aktorzy, a teraz ta nagroda zaczęła się rozszerzać 
na ludzi spoza naszego stowarzyszenia. Tę nagrodę przyznaję ja, później ktoś to 
przejmie i będzie wręczał ją według swojego uznania. 

Podobno niewielu młodych aktorów wstępuje do ZASP-u. Czy to zaczyna się 
zmieniać? 
Niewielu wstępuje do ZASP-u, bo nikt im nie mówi, że istnieje coś takiego. Skąd 
mają się dowiedzieć? W związku z tym zapoczątkowałam tradycję, zresztą dzięki 
mojemu najstarszemu synowi, Andrzejowi. Kończąc szkołę teatralną napisał 
pracę magisterką na temat: „Etyka w zawodzie aktora”. Zainspirowała go Etyka 
Konstantego Stanisławskiego z 1954 roku, którą dostałam po zmarłej cioci, także 
aktorce. Andrzej zapytał, jak to możliwe, aby uczyć aktorów metody Stanisławskiego 
bez wstępu, bez klucza, czyli bez tej książki. Wszystkie inne dzieła Stanisławskiego 
mają nowe wydania, a to nie. I mój syn zaszczepił we mnie myśl, żeby Etykę 
wznowić. Zadzwoniłam do Rafała Skąpskiego, dyrektora Państwowego Instytutu 
Wydawniczego, który miał do niej prawa autorskie. ZASP dał na to pieniądze i udało 
się. Napisałam list do Leszka Kołakowskiego z prośbą o napisanie nowego wstępu, 
ale niestety zmarł 2–3 tygodnie później. Uprosiłam więc Tadeusza Gadacza. Teraz na 
naszym terenie wszyscy studenci pierwszego roku dostają od ZASP-u w prezencie 
tę książeczkę, z imienną prośbą, żeby nigdy nie zapomnieli o ideałach. Ponadto 
do absolwentów wysyłamy listy gratulacyjne, witając ich w gronie zawodowców, 
zapraszamy do ZASP-u, tłumaczymy, co ZASP daje. Najlepiej pociągnąć za sobą nie 
rozmową, tylko świadectwem, czyli tym, co się robi. 

Zauważałam, że jest tendencja wśród młodego pokolenia artystów, żeby 
tworzyć grupy, które walczyłyby o ich prawa, ale takie grupy do tej pory nie 
przetrwały długo. Dlaczego?
Nie wiem. Może orientują się po chwili, że to ciężka praca i nie starcza sił czy 
zapału? A może nie mają czasu, bo muszą walczyć o przetrwanie? W zeszłym roku 
Strzępka i Demirski zapoczątkowali z Jackiem Poniedziałkiem ogromny ruch, 
przyłączyli się do nas, po czym wszystko niecowłaściwie spełzło na niczym. Trzeba 
ogromnej motywacji, żeby za darmo oddawać olbrzymią część swojego życia. Ja 
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mam motywację – jestem matką dwóch młodych aktorów i dlatego mam w domu 
pełno ich kolegów, przyjaciół, i żal mi, kiedy widzę, jak się szarpią, jak przepada taki 
potencjał. Gram z młodymi w Teatrze Barakah – offowym teatrze na Kazimierzu, 
mam więc doświadczenie z teatru instytucjonalnego i offowego. Przez to mogę 
działać na szerszej płaszczyźnie.

Na jakie wsparcie od ZASP-u mogą liczyć aktorzy? 
ZASP jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – aktorzy mogą 
liczyć na bezpłatną opiekę prawną. Ze względu na drapieżną sytuację na rynku 
– umowy o dzieło są często niezgodne z prawem – półtora roku temu zrobiliśmy 
szkolenie z umów po to, by młodzi ludzie czytali je ze zrozumieniem i wiedzieli, 
co podpisują. Wydaliśmy nawet broszurkę, do której zawsze można sięgnąć. 
Oprócz tego pomagamy aktorom materialnie w  trudnych sytuacjach życiowych 
i zawodowych. Podejmujemy się mediacji pomiędzy zespołem a dyrektorem, jeśli 
występują konflikty czy zwolnienia. Jesteśmy również pierwszą organizacją na „linii 
frontu” ustawodawczego – oprotestowujemy, prosimy, błagamy, tłumaczymy, dajemy 
opinie prawne, walczymy o zachowanie jakiegoś standardu tego zawodu. Należymy 
czynnie od paru lat do EuroFIA (Europejska grupa Międzynarodowej Federacji 
Aktorów – przyp. K.D..). Organizacje i stowarzyszenia są dwojakiego rodzaju – 
introwertyczne i ekstrawertyczne. My do tej pory przez dziewięćdziesiąt lat byliśmy 
introwertyczni, czyli zbieraliśmy składki i w ramach nich świętowaliśmy jubileusze, 
dawaliśmy ordery i tak dalej. Chodziło przede wszystkim o prestiż i dobre 
towarzystwo. Ale czasy się zmieniły i w związku z tym musimy być ekstrawertyczni. 
Od kiedy jestem w ZASP-ie muszę uczyć się ustaw, uchwał, regulaminów, statutów. 
Chcemy wywalczyć kartę praw aktora, bo żartujemy, że zmiany ustaw mogą 
doprowadzić do chowania nas za murami miasta.

A czy w tej walce wzoruje się Pani na modelach zagranicznych?
Olgierd Łukaszewicz wzoruje się na teatrze niemieckim, ponieważ tam wiele 
lat pracował i te teatry są mu bliskie. Zapraszany do wspólnych dyskusji Daniel 
Olbrychski twierdził z kolei, że świetny jest wzorzec francuski, bo najwięcej 
czasu spędził tam. Natomiast ja, nie mając ich doświadczenia, kieruję się 
zdrowym rozsądkiem i intuicją. Kieruję się logiką, co niby się kłóci z myśleniem 
artystycznym, ale ta logika pozwala mi sprawnie działać. Jednak druga część 
mojej duszy, artystyczna, płacze nad każdym biednym staruszkiem, który ma 
osiemset złotych emerytury i pisze do ZASP-u w poniżeniu prośbę o zapomogę, 
pokazując rachunki za leki na tysiąc złotych miesięcznie. Dążę do tego, żeby ci 
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ludzie zachowali godność człowieka, żeby nie byli na marginesie, w głębokim 
zapomnieniu. Kiedyś napisałam taki felieton, że jak Pan Bóg w Polsce chce kogoś 
ukarać, to go obdarowuje talentem. Ciągle słyszę, że artysta jest darmozjadem, bo 
niczego nie wytwarza. Artysta wytwarza ogromnie dużo, wytwarza kulturę narodu. 
W tej chwili wszyscy narzekają, łącznie z politykami, że nastąpił upadek obyczajów, 
języka, moralności. A przełożenie jest proste – tłamsi się kulturę. Jeśli ktoś dostał 
talent, ukończył państwowe szkoły wyższe, ogromnie elitarne – do każdej szkoły 
dostaje się dwadzieścia osób na około tysiąc dwieście kandydatów – to ci młodzi 
mają prawo sądzić, że to początek ich wielkiej przygody ze sztuką. A tu okazuje 
się, że to koniec, po studiach jest kopniak i radź sobie, jak chcesz, zmieniaj zawód. 
Nikogo nie obchodzi, co się dzieje z tak ogromnym potencjałem. 

Czy dyrektorzy teatrów są chętni do współpracy z ZASP-em?
To zależy od dyrektora. Niektórzy trochę boją się ZASP-u. ZASP nie jest związkiem 
zawodowym, może opiniować, a dyrektor może się zgodzić z tą opinią, ale nie musi. 
Jednak jest to już jakaś platforma dialogu. Niektórzy dyrektorzy, jak na przykład 
Krzysztof Orzechowski (dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – 
przyp. K.D.) rozumieją, że działamy dla dobra tej samej instytucji, a nie przeciwko 
sobie. Wszystkim nam zależy na tym, żeby po prostu teatr funkcjonował dobrze. 
Jeżeli teatr ma problemy na przykład z dotacją, idziemy wspólnie – dyrektor, 
ZASP, i związki zawodowe. Marszałek już się przyzwyczaił. Jesteśmy silną grupą 
i możemy dialogować. Mało kto wie, że w Polsce obowiązuje dyrektywa Unii 
Europejskiej o  zinstytucjonalizowanym sektorowym obywatelskim dialogu 
z 2004 roku. Krakowski ZASP jako pierwszy w Polsce zapoczątkował ten dialog 
w sektorze kultury. W Krakowie ZASP jest w grupie inicjatywnej Komisji Dialogu 
Obywatelskiego. Naprawdę nie ma się czego bać, nie chcemy konfliktów, przecież 
jedziemy na tym samym wózku. W ZASP-ie mamy również sekcje dyrektorów, 
reżyserów, estrady, krytyków, dramatu, teatrów muzycznych, tańca, więc jesteśmy 
grupą reprezentatywną. Nie chcemy nikogo wykluczyć. 

Na stronie internetowej ZASP-u znalazłam notatkę o potrzebie nowego 
porozumienia społecznego w sprawie teatrów i filharmonii. Na czym to ma 
polegać?
ZASP uczestniczył w spotkaniach Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Związku Województw RP. Marszałkowie mają pod swoją jurysdykcją teatry, opery, 
filharmonie i powinni znać specyfikę tych instytucji, które zasadniczo różnią 
się od „fabryki gwoździ”. Celem tego porozumienia jest utworzenie wspólnej 
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platformy badania, analizowania i ocen obecnego stanu instytucji kultury. Bez 
pełnej, aktualnej wiedzy o nakładach ponoszonych na coraz bardziej zróżnicowane 
formy działalności kulturalnej, trudno nią dobrze zarządzać. Takie porozumienie 
chcemy nawiązać też z prezydentami miast, jesteśmy po rozmowach z Prezydentem 
Poznania Ryszardem Grobelnym, który stoi na czele związku prezydentów miast – 
jest zainteresowany. 

A najbliższym zadaniem jest, jak Pani wspomniała na początku, walka 
z ustawami...
Może nie walka, a dialog na temat odpowiednich zapisów w ustawie o cyfryzacji. 
Chcemy rozmawiać z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
o przygotowaniu pedagogicznym aktorów. Ważne są rozmowy z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej na temat umów sezonowych. Nie powinno być tak, że 
jedni podlegają pod stosunek pracy, a inni nie. Potrzebny jest dialog. W ZASP-ie też, 
na temat zmiany statutu – trzeba go przystosować do nowych czasów. 

Kiedy ostatnio był zmieniany?
Trzy lata temu, ale to były tylko kosmetyczne poprawki. Teraz głównie za sprawą 
Olgierda Łukaszewicza dialogujemy na wielu płaszczyznach, bardzo chcemy 
zmienić oblicze ZASP-u. Konieczna jest dyskusja programowa, w którym kierunku 
mamy dalej iść. Do tego wszystkiego potrzeba wielu ludzi dobrej woli, bo jesteśmy 
stowarzyszeniem, więc praca u nas to praca społeczna. 

Dziękuję za rozmowę.

Lidia Bogaczówna – aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, absolwentka PWST w Krakowie. 
Zaczynała w Teatrze Stu, m.in. w Szalonej lokomotywie. W latach 1982–86 występowała 
w Teatrze Bagatela. Obecnie aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Teatru 
Barakah na Krakowskim Kazimierzu. Widzom telewizyjnej Dwójki znana m.in. z roli Helusi 
w programie rozrywkowym Spotkanie z Balladą. W latach 2006–2010 Przewodnicząca Oddziału 
ZASP w Krakowie, od 2010 zastępca przewodniczącej. W 2009 roku odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, w 2010 odznaką „Honoris Gratia”. W 2012 Laureatka konkursu „Profesjonaliści 
Forbesa”, Laureatka Nagrody za Kreację Aktorską i Nagrody Publiczności na Festiwalu Małych 
Form w Szczecinie (1986). Od 1992 stale współpracuje z Zygmuntem Koniecznym, prowadzi 
także programy telewizyjne, koncerty, jest lektorką.

.
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Fabuła spektaklu Czarownice z Salem opiera się na tekście Arthura 
Millera, który nawiązał do wydarzeń rozgrywających się kilkaset lat 
temu w amerykańskim miasteczku Salem. Dwie jego mieszkanki – 
Betty Parris (córka pastora) i jej kuzynka Abigail Williams – zaczęły 
wówczas cierpieć na konwulsje o nieznanym charakterze. Jako 
przyczynę swojego stanu podały fakt, że zaczarowała je murzyńska 
niewolnica Tituba oraz dwie żebraczki, które w wyniku oskarżenia 
skazano na szubienicę. 

Czary-mary znad Bałtyku

O tym, że, (parafrazując słowa Reja) Polacy nie gęsi i swoje czarownice 
mają, wiedzą nawet dzieci. Któż nie słyszał legendy o czarownicach 
z Łysej Góry w województwie świętokrzyskim? Nawet Trójmiasto (a 
konkretnie Sopot) posiada swoją własną wiedźmę. Rzecz jednak będzie 
nie o kraju nad Wisłą, a o Stanach Zjednoczonych, gdzie pod koniec 
XVI wieku działy się rzeczy naprawdę dziwne.

Agnieszka Domańska
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Tymczasem mamy XXI wiek i na 
gdańską scenę wkracza czarownica 
Tituba, a wraz z nią grupa niepozornych 
dziewczyn, śpiewających najbardziej 
znany przebój Cindy Lauper. Atmosfera 
robi się iście szampańska, bo młode 
bohaterki biorą sobie do serca przesłanie 
piosenki Girls just wanna have fun 
i robią to, co współczesne girls zwykły 
robić na imprezach – tańczą, piją, i, co 
tu ukrywać, mają fun. Tituba, niczym 
prawdziwa frontmenka, przedstawia 
nam swój niby-zespół (nazwany 
przez nią, nomen omen, The Witches) 
i rozgrzewa publiczność Teatru 
Wybrzeże, zachęcając do wspólnych 
okrzyków. Jednak zabawa na scenie 
zaczyna wymykać się spod kontroli 
i powoli przekształca się w obrzęd 
magiczny.

Sztuka porusza wiele tematów. Bardzo 
istotny jest wątek zepsucia moralnego 
Abigail, która w ramach zemsty 
zdolna jest do rzucić oskarżenia na 
mieszkańców Salem i spowodować ich 
śmierć. Uwagę zwraca również problem 
fanatyzmu religijnego i dbania tylko 
o własne interesy pastora Samuela 
Parrisa oraz, przede wszystkim, 
ukazanie ówczesnego kulejącego 
systemu sprawiedliwości.

Niewątpliwie bardzo mocnym punktem 
Czarownic z Salem jest doborowy zespół 
aktorski, któremu przewodzą Sylwia 
Góra-Weber oraz duet Brajner-Baka. Ta 

pierwsza zapisuje się w pamięci widza 
dzięki niezwykle charyzmatycznej 
roli Tituby. Aktorka pojawia się na 
scenie niczym wokalistka - od numeru 
do numeru – i wykonuje partie wokalne 
w co rusz to innym, ale zawsze 
efektownym kostiumie. Wydaje się, że 
rzuca tym urok na młode bohaterki, 
które w jej obecności przestają być sobą. 
Małgorzata Brajner i Mirosław Baka, 
jako małżeństwo Proctorów, od samego 
początku ujmują swoją prawdziwością. 
Poruszająca jest zwłaszcza ich scena 
pożegnania – minimalne środki 
aktorskie dają w niej maksymalny efekt.
Spektakl został stworzony z rozmachem 
inscenizacyjnym. Aby urozmaicić 
realizację, użyto w nim wiele środków 
technicznych, takich jak huśtawka 
zsuwająca się z sufitu, aktorka 
zjeżdżająca na linie, by stawić się na 
przesłuchanie, deszcz, który siąpi przez 
większą część spektaklu, a tym samym 
wprowadza mroczny klimat małego 
miasteczka i wiele, wiele innych.

Ciekawym pomysłem jest również 
postać muzykanta z wioski, który 
– obecny z tyłu sceny przez cały 
czas trwania spektaklu – nie tylko 
akompaniuje (ciągła obecność muzyki 
tworzy dla przedstawienia odpowiednie 
tło), ale i sam tworzy jedną z kreacji 
aktorskich. Jednak żeby nie było zbyt 
kolorowo, łyżka dziegciu też musi 
się pojawić. Nieco niezrozumiałym 
posunięciem były sceny zakulisowe 
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VI Festiwal Wybrzeże Sztuki, 22-30 kwietnia 2013, Teatr Wybrzeże Gdańsk-Sopot Teatr 
Wybrzeże w Gdańsku
CZAROWNICE Z SALEM
Arthur Miller
przekład: Anna Bańkowska
reżyseria: Adam Nalepa
adaptacja: Adam Nalepa, Jakub Roszkowski
dramaturgia: Adam Nalepa, Jakub Roszkowskiscenografia: Maciej Chojnacki 
muzyka: Marcin Mirowski
obsada: Magdalena Boć (Ann Putnam), Małgorzata Brajner (Elizabeth Proctor), Monika 
Chomicka-Szymaniak (Rebeca Nurse), Katarzyna Dałek (Abigail Williams), Sylwia Góra-Weber 
(Tituba Hoynami-Nalerros), Katarzyna Kaźmierczak (Susanne Walcott), Katarzyna Z. Michalska 
(Mary Warren), Krystyna Łubieńska (Ruth Putnam), Mirosław Baka (John Proctor), Piotr 
Domalewski (J.F. Danforth), Krzysztof Matuszewski (Thomas Putnam), Robert Ninkiewicz 
(Samuel Parris), Cezary Rybiński (John Hale), Maciej Szemiel (Clint Cheevers), Jarosław 
Tyrański (Giles Corey) oraz Anna Kaszuba (Mercy Lewis, gościnnie), Zofia Nather (Betty Parris, 
gościnnie), Marcin Mirowski (Muzykant z wioski)

przedstawione na oczach widowni. 
Narracja prowadzona w tym czasie przez 
Krystynę Łubieńską nie miała zbyt dużo 
sensu, gdyż umykała uwadze widza, 
kiedy ten chciał się skupić na tym, co 
akurat robią aktorzy. Użyte w spektaklu 
światła stroboskopowe niosły ze sobą 
ryzyko odebrania przez publiczność 
jako uciążliwe. Po kilkurazowej dawce 
tego oświetlenia niektórzy widzowie, 
zwłaszcza starsi, mogli odczuwać 
dyskomfort czy ból głowy – podobny 
efekt mogło wywołać także palenie 
w koksowniku na scenie.

Takiego spektaklu w Teatrze Wybrzeże 
nie widziałam od dawna. Jak sięgam 

pamięcią, nieczęsto zdarzało się, 
by któraś z lokalnych produkcji 
zainteresowała mnie i trzymała 
w napięciu od pierwszej do ostatniej 
minuty. Gdy podczas premiery 
Czarownic z Salem kurtyna opadła 
po raz ostatni, powiedziałam na 
głos „to już?!”, zaskoczona nagłym 
zakończeniem. No, już..
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Romantyczna fotosynteza i inne 
genologiczne mutacje
Anna Kołodziejska
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Innym z kolei (zasłyszane tu i tam 
w foyer) sens sztuki majaczył 
w oddali niczym fatamorgana, co 
również utrudniło jej odbiór. Brak 
jakiejkolwiek wykładni w zlepku 
strategii obrazowania, totalizująca 
świat przedstawiony fragmentacja, 
gatunkowy i leksykalny melanż nie tylko 
przytłoczyły, ale i znużyły publiczność. 
Rodzące się na oczach widzów, tętniące 
siłą i pierwotnym instynktem zło, 
które ucieleśnia Balladyna... Prawdziwy 
teatralny kąsek i maksimum pola do 
popisu dla reżyserskich dociekań. 
W przypadku najnowszego spektaklu 
Krzysztofa Garbaczewskiego obcujemy 
niestety z interpretacyjną posuchą. 

Rzecz ma miejsce w laboratorium 
genetycznym. Balladyna podczas 
obserwacji mikroskopowych zostaje 
zainfekowana czymś, co można 

by nazwać wirusem zła. Kontakt 
ten wieńczą agonalne konwulsje, 
które z czasem przeradzają się 
w seksualną ekstazę. Z tego 
pierwotnego przymierza Thanatosa 
z Erosem rodzi się nowa istota − nowa 
Balladyna. W przeciwieństwie do 
roślin hodowanych i modyfikowanych 
w eksperymentatorskim szale bywalców 
pracowni, bohaterka tętni nie życiem, 
lecz śmiercią, wyrastającą z głębi ziemi 
mroczną siłą, unicestwiającą wszystko 
na swej drodze. Scena transformacji 
osobowościowej tej postaci jest bodajże 
najlepszą na tle aktorskich wariacji 
uprawianych na scenie.

Nowatorska scenografia i koncepcja 
usytuowania scenicznego biegu 
wydarzeń jest właściwie jedyną zaletą 
spektaklu. Akcja rozgrywa się za 
blaszanym ogrodzeniem. Ukryte za 

Balladyna „genetycznie” zmodyfikowana, najpierw dramaturgicznie 
przez Cecko, scenicznie zaś przez Garbaczewskiego, stawia widza 
w ogniu pytań. Niekoniecznie tych, które byłyby zalążkiem ciekawej 
i wciągającej dyskusji na tematy teatralne. 
Podejrzewam, że zaprezentowane na VI edycji Festiwalu Wybrzeże 
Sztuki przedstawienie skłoniło wielu (zwłaszcza tych, którzy 
przypuścili zmasowany atak na drzwi wyjściowe teatru w trakcie 
antraktu) do przemyśleń na temat intencji twórców, które stanowiły 
podwaliny koncepcji wykreowanej rzeczywistości scenicznej. 
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nim laboratorium widoczne jest dla 
widzów jedynie za pośrednictwem 
kamery. Przestrzeń sceny głównej, której 
centralnym punktem jest olbrzymi 
ekran, wykorzystywana jest przez 
aktorów epizodycznie.

Balladyna Garbaczewskiego to utwór, 
który sam z siebie drwi, szydzi, obnaża 
swą nijakość. Słowa wypowiadane 
przez postaci są na wskroś sztuczne, 
spreparowane i wyjałowione, imitują 
sens, ale w rzeczywistości to pusto 
brzmiące pustynie semantyczne. 
Sfera werbalna tutaj sama siebie 
bierze w nawias i eksponuje swą 
nieprawdziwość. Wymyślna leksyka, 
przejaskrawiona, bełkotliwa, 
parodystycznie naszpikowana 
terminologią ze środowiska naukowego 
zamyka spiralę antykomunikatywności 
sztuki. 

Romantyczna fascynacja naturą, jej 
bujnością, witalnością, żywiołem 
nieokiełznanej energii funkcjonuje 

u twórcy Życia seksualnego dzikich jako 
antysymbol, element destruktywny, 
akcentujący mroczny pierwiastek 
osobowości Balladyny. Towarzyszące 
temu obrazowi eksperymenty 
genetyczne, jakich dokonują i jakim 
poddają się bohaterowie sztuki budują 
atmosferę wyjętą wprost z zalegających 
w kinematograficznych lamusach filmów 
klasy B, horrorów laboratoryjnych, 
z szalonymi naukowcami 
i przerażającymi zmutowanymi tworami 
ich maniakalnej wyobraźni. 

W istotę Balladyny wpisane jest bycie 
antyspektaklem, złym, ohydnym, 
odpychającym płodem mrocznej 
imaginacji. Gdyby jednak w tej 
postawie buntowniczej/bycia pod prąd, 
byłby on po prostu dobry i rodziłby 
konstruktywne refleksje, publiczność 
odbierałaby go inaczej. Poznawczy 
chaos staje się tu synonimem twórczej 
wegetacji, nie zaś uosobieniem pełnego 
innowacyjności artyzmu.

VI Festiwal Wybrzeże Sztuki, 22-30 kwietnia 2013, Teatr Wybrzeże Gdańsk-Sopot
Teatr Polski w Poznaniu
BALLADYNA

Marcin Cecko 
reżyseria: Krzysztof Garbaczewski
scenografia: Krzysztof Garbaczewski, Robert Mleczko
kostiumy: Svenja Gassen
muzyka: Joanna Duda,
światło, video: Robert Mleczko
obsada: Justyna Wasilewska (Balladyna, Goplana), Barbara Prokopowicz (Alina), Teresa 
Kwiatkowska (Wdowa), Paweł Smagała (Filon), Piotr Kaźmierczak (Grabiec), Dorota Kuduk 
(Filotunia), Piotr B. Dąbrowski (Kirkor), Michał Kaleta (Kostryn), Anna Sandowicz (Pustelnik) 
oraz cipedRAPskuad: Dominika Olszowy, Maria Toboła
premiera: 25 stycznia 2013

.
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Dzieło Witkowskiego jest niezwykle 
plastyczne pod względem 
dramaturgicznym, zatem sceniczna 
aranżacja Siekluckiego, przy tak 
brawurowej grze aktorskiej i świetnej 
koncepcji scenograficznej, od samego 
początku była skazana na sukces.  
Burza oklasków podczas trzeciego 
dnia Festiwalu Wybrzeże Sztuki tylko 
umocniła jej rangę.

Stare, zaniedbane mieszkanie 
z epoki gomułkowskiej, które dzięki 
rozwieszonym wszędzie ubraniom 
równie dobrze imituje stragan 
odzieżowy lub obskurny second-
hand. Pośrodku kanapa, a na niej 
dwaj mężczyźni – Patrycja i Lukrecja 
– samotni homoseksualiści pijący 
wódkę i napawający się słodkimi 

oparami wspomnień czasów komuny. 
W kalejdoskopie tego nostalgicznego 
memuaru odbijają się sceny seksu 
męsko-męskiego uprawianego 
w cuchnących uryną szaletach miejskich, 
na dworcach, czy w radzieckich 
ciężarówkach wojskowych. .. Synonim 
rozkoszy dla bohaterów stanowi już 
sama atmosfera tych schadzek. Brud, 
lubieżność, występek są jak owoce 
z zakazanego drzewa, po które każdy 
z nich sięgał ochoczo, zaspokajając swe 
popędy i erotyczne fantazje. 

W poszczególnych epizodach – 
odsłonach z życia homoseksualnego 
światka - poznajemy historie tych, 
którzy już odeszli, w większości 
wypaleni przez AIDS. Rytuał 
opowieści przypomina przywoływanie 

Nostalgia peerelowskiego 
homoseksualisty
Anna Kołodziejska

Lubiewo, zarówno jako powieść, jak i wyreżyserowany na jej postawie 
spektakl, obsypane zostało licznymi nagrodami i wyróżnieniami. 
Tembr literackiego głosu Michała Witkowskiego, tak wyrazisty 
i zindywidualizowany, nadaje tonację współczesnej prozie polskiej. 
Chciałoby się rzec: taki rodzimy Skandalista Larry Flynt w przełamywaniu 
barier tematycznych i językowych. Sięgając po historię dwóch podstarzałych 
homoseksualistów, Piotr Sieklucki nie tylko pociągnął nić kontrowersji 
w minotaurowym labiryncie społecznych uprzedzeń i homofobii, ale 
z fragmentów opowieści stworzył spójny obraz środowiska wyklętego, 
spychanego na margines socjalnej tolerancji. 



18

teatralia 57/2013

festiwale

duchów, Dziady, do których zresztą 
Sieklucki parodystycznie nawiązuje. 
Chwytów z pogranicza ironii i parodii 
jest w Lubiewie, jak mamy okazję 
się przekonać, znacznie więcej, co 
fenomenalnie wykorzystują sami 
aktorzy, przerysowując każdy gest 
i słowo. Ludyczny wymiar, zwłaszcza 
w końcowej fazie spektaklu, 
przeobraża się w tragikomedię. 
Nacechowany goryczą i dramaturgią 
finalny monolog wypowiedziany 
ustami komentatora zdarzeń - 
Krystyny Czubówny oraz poruszający 
konwulsyjny taniec w wykonaniu 
tancerza będącego uosobieniem 
śmierci – AIDS, skłaniają widza do 
rezygnacji z jednowymiarowego 
postrzegania spektaklu jako paplaniny 
i wspominek „starych ciot”. Wymowę 
przedstawienia wieńczy wykorzystany 
w nim kontrowersyjny, okraszony 
szczyptą obrazoburstwa ciąg parafraz, 
mających swoje źródło w tekstach 

wielkopostnej pieśni religijnej czy 
powtarzanych jak mantra litaniach, 
w których miast wezwań pojawiają się 
imiona i pseudonimy homoseksualnych 
pobratymców Patrycji i Lukrecji.

Pierwszorzędne aktorstwo w wydaniu 
Pawła Sanakiewicza i Janusza 
Marchwińskiego, odwaga i brawura 
w ukazaniu środowiska będącego 
społecznym tematem tabu, przede 
wszystkim zaś wejrzenie w zwierciadło 
duszy innego, obcego, wyklętego, 
w każdy najmroczniejszy jego zakątek 
to wizytówka spektaklu Siekluckiego. 
Ewokacja zepsucia i rozpasania. Skowyt 
jestestwa i śmierci. Lubiewo ma siłę. 

 

VI Festiwal Wybrzeże Sztuki, 22-30 kwietnia 2013, Teatr Wybrzeże Gdańsk-Sopot
Teatr Nowy w Krakowie
LUBIEWO

Michał Witkowski
reżyseria: Piotr Sieklucki
scenografia: Łukasz Błażejewski
choreografia: Mikołaj Mikołajczyk
głos: Krystyna Czubówna
obsada: Paweł Sanakiewicz (Lukrecja), Janusz Marchwiński (Patrycja), Teofil Pietroń 
(Śnieżka), Mikołaj Mikołajczyk (AIDS) 
premiera: 5 listopada 2011

.
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Dwa w jednym, czyli bliskie spotkania 
trzeciego stopnia i manifest 
antybarthes’owski

Anna Kołodziejska

Iwan Wyrypajew jako artysta to takie teatralne cacuszko. Mnoży 
dramaturgiczne aranżacje-niespodzianki i zaskakuje nimi widza 
niczym rosyjska matrioszka (by uciec się do kontekstu ojczystych 
korzeni autora). Zamiłowanie do wątków nie z tej ziemi, choćby 
do pląsających kosmonautów, jeśli wspomnieć stare dobre Walentynki, 
przejawiał dramaturg niejednokrotnie. 

Drugi dzień festiwalowego święta 
w Trójmieście należał do Wyrypajewa. 
Jego najnowszy utwór i efekt 
reżyserskiego wysiłku zszedł na twórcze 
antypody. Na refleksje o kolosie na 
glinianych nogach, czyli współczesnej 
cywilizacji, obraniu właściwej, 
nieinwazyjnej wobec otoczenia 

drogi życia, cień kładzie patetyczne 
mentorstwo i przyjęta, monotonna 
forma przekazu. 

Ufo. Kontakt to zbiór kilkuminutowych 
etiud-historii przedstawiających 
ludzi, którzy spotkali się z istotami 
pozaziemskimi. Pierwiastek, który łączy 
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VI Festiwal Wybrzeże Sztuki, 22-30 kwietnia 2013, Teatr Wybrzeże Gdańsk-Sopot
PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, TEATR STUDIO w Warszawie
UFO. KONTAKT

Iwan Wyrypajew
przekład: Agnieszka Lubomira Piotrowska 
reżyseria: Iwan Wyrypajew 
scenografia i kostiumy: Marta Zając 
aranżacja muzyczna: Ygor Przebindowski 
projekcje: Franek Przybylski 
obsada: Łukasz Kabus, Maria Kania, Wiktoria Kulaszewska, Jasmine Polak, Julia Sobiesiak, 
Adrian Wajda, Radosław Walenda, Michał Wanio, Jakub Wróblewski, Mikołaj Dróżdż
premiera: 25 października 2012

wszystkie te konfesje, tkwi nie (jak by 
się mogło wydawać) w opisie samego 
kontaktu, lecz w rezultacie, który 
zostaje osiągnięty dzięki niemu, a więc 
w zrozumieniu, samopoznaniu, dotarciu 
do pierwocin sensu swego istnienia 
w świecie. Transformacja duchowa, 
którą przeżywa każdy z bohaterów staje 
się nośnikiem nowego spojrzenia na 
egzystencję – jakby z bocznego toru, 
mimochodem, z pełną świadomością 
rezygnacji z dotychczasowego 
egocentryzmu, który w mniejszym bądź 
większym stopniu był cechą każdego 
z nich. Przekaz w znacznej mierze 
nawiązuje zatem do filozofii buddystów 
i idei transgresji spod znaku New Age. 

Absolwenci krakowskiej szkoły 
teatralnej starają się pokazać bogate 
spektrum charakterów, tak, by każdy 
z opisów spotkań z UFO cechował 
się indywidualnością, wyjątkowością. 
W pamięć zapadają zwłaszcza 
monologi Jasmine Polak, wcielającej 
się w postać energicznej, zbuntowanej 
Amerykanki,  oraz Radosława Walendy, 
który świetnie odegrał rolę skromnego, 

zdystansowanego do siebie i innych 
irlandzkiego kierowcy autobusów, 
uznanego przez małomiasteczkowe 
otoczenie za ufoszaleńca. Problem 
polega na tym, że potencjał, jaki 
mógł zawierać ów aktorski rytuał 
przejścia (Ufo. Kontakt jest spektaklem 
dyplomowym wykonawców) nie został 
w pełni wykorzystany. Powtarzalność 
treści i jednolitość formy sztuki 
czyni z niego zbiór kalek, w pewnym 
momencie tożsamych ze sobą 
i nieznośnie przewidywalnych. 

Ufo. Kontakt pozostawia w odbiorcy 
echo ciepłego, pozytywnego przekazu, 
zabarwionego medytacyjną nutą. Jednak 
ani mistyfikacja z przymrużeniem oka 
ze strony samego autora, ani utrzymany 
w podobnym tonie, wypowiedziany 
ustami ostatniego z wykonawców, 
lakoniczny maifest antybarthes’owski 
nie eliminują poczucia lekkiego 
rozczarowania w odbiorze 
przedstawienia. Nie ta galaktyka, nie ten 
gwiazdozbiór, nie ten Wyrypajew. Nić 
kontaktu została przerwana. .
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Kreon (Gracjan Kielar) po objęciu 
władzy w Tebach postanawia budować 
swój potencjał polityczny na trupach. 
Manifestuje rządy silnej ręki zakazem 
pochowania Polinejkesa – najeźdźcy 
Teb. Jest władcą bezkompromisowym, 
na którego łaskę nie można liczyć 
także po śmierci. Za zakopanie ciała 
Polinejkesa grozi odebraniem życia, 
przeciwstawia mu się jednak Antygona 
(Agnieszka Kwietniewska), narzeczona 
jego syna, której bracia zginęli w walce. 
Ona jednak nie czyni ze swojego gestu 
politycznego wystąpienia. Postępuje 

zgodnie z boskimi nakazami – zwłoki 
należy pogrzebać. 

Marcin Liber w swoim spektaklu nadaje 
Antygonie gorzką samoświadomość. 
Nie jest bohaterką, chce wyrwać się 
z kamiennych objęć wybudowanego jej 
pomnika. Męczy ją trwająca od ponad 
dwóch lat walka w imię szlachetnej 
sprawy. Antygona żąda wiecznego 
odpoczynku dla zmarłych i dla siebie. 
Nie zgadza się na świat, w którym 
umrzeć nie oznacza odejść ze świata 
żywych. 

Nieśmiertelna Antygona
Agata Wiśniewska

Proscenium oddzielone jest od sceny przezroczystą ścianą, która od góry do 
dołu zapisana jest tekstem Antygony. Trudno odczytać niewielkie litery, udać 
się to może tylko widzom w pierwszych rzędach. Z daleka ściana przypomina 
gigantyczną tablicę z ciasno wypisanymi nazwiskami poległych w walce 
lub zmarłych podczas katastrofy. Na środku sceny stoi metalowa trumna 
z ciałem bohaterskiego Eteoklesa. Dookoła niej ustawione są czarne krzesła. 
Rozpoczyna się uroczysty pogrzeb.
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Uczestniczy w pogrzebie brata 
„inspirując się” żoną poległego 
amerykańskiego żołnierza uwiecznioną 
na fotografii Todda Heislera. Leżąc tuż 
przy trumnie na materacu, przykryta 
kołdrą, wpatruje się w ekran laptopa. 
Inne postaci udają, że nie zwracają 
uwagi na to dziwactwo. Biorą udział 
w uroczystości poddając się wszystkim 
wymogom. Ubrani są w żałobne stroje, 
zakładają w razie potrzeby okulary 
przeciwsłoneczne, które ukryją 
czerwone od łez oczy. Przerysowują 
rozpacz i szybko spalają papierosa 
przed pogrzebem, żeby zabić stres. 
Ismena (Dominika Biernat), pomimo 
ogromnej miłości do siostry, nie potrafi 
przyłączyć się do jej buntu. Uważa, że 
rolą słabych kobiet jest uleganie woli 
silniejszych mężczyzn. Jednak, kiedy 
Antygona zostaje skazana na śmierć 
za pogrzebanie ciała Polinejkesa, chce 
wziąć połowę winy na siebie. Siostra 
zapisuje jej wtedy na wewnętrznej 
stronie przedramienia „numer życia” 
tłumacząc, że Ismena nie może teraz 
umrzeć. 
Antygona ma już wyćwiczone 
przerażenie, która odegra tuż 
przed prowadzeniem jej na śmierć. 
Demonstruje je Haimonowi (Piotr 
Trojan), który prosi ją o zaprezentowanie 
dla odmiany czegoś wesołego. Jest 
jednak Antygoną i to, co robi, musi 
być smutne. Wykrzywia więc twarz, 
drży lub zamiera w bezruchu, próbując 
wybrać najlepszą wersję odgrywanego 

strachu. Do trumny zanosi ją na rękach 
chór. Z sufitu zwisają dyskotekowe kule, 
członkowie chóru sypią confetti. Może 
sobie pozwolić na groteskową drogę do 
świata zmarłych. Wie, że kładzie się 
do trumny tylko na chwilę. Żywi i tak 
wywleką ją znowu na zewnątrz. 

Marcin Liber wpisuje konflikt tragiczny 
we współczesną narrację. Udaje mu się 
przy tym uniknąć politycznej pułapki. 
Premiera spektaklu odbyła się tuż 
przed rocznicą katastrofy smoleńskiej. 
Tematyka dramatu od razu przywodziła 
na myśl związek z trwającą już trzy 
lata polsko-polską wojną o zmarłych 
i okoliczności ich śmierci. Reżyserowi 
udało się ochronić uniwersalność 
tekstu przed całkowitym zamknięciem 
go w polski kontekst. Nie wskazuje 
współczesnej Antygonie miejsca 
wśród polityków, kierując ją w stronę 
rodziców zmarłych tuż po porodzie 
dzieci. Szpitale klasyfikują niekiedy 
zgony noworodków jako poronienia, 
co uniemożliwia wydanie aktu 
urodzenia oraz zgonu, koniecznego do 
zorganizowana pogrzebu. Udowadnia, 
że mimo upływu dwudziestu pięciu 
wieków, Antygona nadal ma o co 
walczyć.

W ostatniej scenie Liber nawiązuje 
do filmu Artura Żmijewskiego 80064. 
Ismena staje się Józefem Tarnawą, 
więźniem obozu koncentracyjnego 
– „numer życia”, zapisany na jej 
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Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka 
w Łodzi
ANTYGONA

Sofokles
przekład: Kazimierz Morawski
reżyseria: Marcin Liberdramaturgia: 
Marcin Cecko
scenografia: Mirek Kaczmarek
kostiumy: grupa MIXER
muzyka: Aleksandra Gryka
ruch sceniczny: Tomasz Bazan
praca nad wierszem: Irena Jun
przygotowanie chóru: Hanna Klepacka
obsada: Dominika Biernat (Ismena), 
Monika Buchowiec (Tyrejzasz), Beata 
Kolak (Eurydyka), Agnieszka Kwietniewska 
(Antygona), Wojciech Bartoszek (Chór), 
Marek Cichucki (Chór), Wojciech 
Droszczyński (Chór), Łukasz Gosławski 
(Chór), Artur Gotz (Chór), Gracjan Kielar 
(Kreon), Jerzy Krasuń (Chór), Michał Kruk 
(Chór), Wojciech Oleksiewicz (Chór), 
Krzysztof Pyziak (Chór), Piotr Seweryński 
(Chór), Piotr Trojan (Haimon), Bartosz 
Turzyński (Posłaniec), Patryk Zwoliński 
(Tanatos)
premiera: 7 kwietnia 2013

przedramieniu przez Antygonę, 
okazuje się być numerem obozowym. 
Jest on jak usprawiedliwienie jej 
uległości wobec władcy, która 
umożliwiła Ismenie przetrwanie. 
Tanatos (Patryk Zwoliński) namawia 
Ismenę -Józefa do odnowienia numeru. 
Po chwili wybrzmiewa drażniący 
dźwięk maszynki do tatuowania, który 
wdziera się do mózgu i rodzi w naszych 
umysłach prośbę o koniec. O koniec 
odnawiania traum i o szacunek dla 
końca ludzkiego życia. 

Oswoić Małego 
Księcia i nie 
przedobrzyć…
Katarzyna Mikołajewska

Jako swój dyplom studenci IV 
roku Wydziału Lalkarskiego 
we współpracy z reżyserem 
Pawłem Passinim stworzyli 
spektakl Mały K., inspirowany 
Małym Księciem oraz twórczością 
Mirona Białoszewskiego. Chociaż 
przedstawienie rozpoczęło się 
od odczytania warunków, które 
musi spełnić inscenizacja książki 
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, 
bardzo szybko okazało się, 
że twórcy nie zamierzali 
dostosowywać się do żadnych 
zasad i konwencji. 

Widzowie zostają wysłani w podróż, 
którą odbywają wraz z Małym Księciem 
(Jakub Kowalczyk) od momentu 
rozbicia się samolotu na nieznanej 
planecie. Ciemność, dym, oryginalna 
muzyka – wszystko to tworzy niezwykły 

.
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klimat, dzięki któremu bardzo szybko 
dajemy się wciągnąć w ten nieznany, 
kosmiczny świat. Pojawia się też 
szalenie pomysłowa postać stworzona 
przy pomocy latarek, których układ 
przypomina kształtem człowieka – 
animatorami tych latarek są aktorzy, 
przez cały czas perfekcyjnie posługujący 
się światłami. Sprawiają oni, że 
latarkowy człowiek może chodzić, 
skakać, pochylać się – wszystko to jest 
bardzo sugestywne i wpasowuje się 
w brzmienie intrygującej muzyki Pawła 
Głosza. Scena ta znajduje swoje odbicie 
w zakończeniu spektaklu, gdy do Pilota 
podchodzi ten sam ludzik i oplata go 
swoimi świetlnymi rękami. 
Po zapaleniu świateł scena zaskakuje 

swoją wielkością oraz scenografią – 
podłogę pokrywa piasek, wszędzie 
walają się szczątki samolotu 
o zróżnicowanych kształtach, 
które  w dalszej części spektaklu 
będą wielokrotnie przenoszone 
i konfigurowane w zależności od 
potrzeby danego epizodu. Fizyczne 
przemeblowania na scenie towarzyszą 
podróżom Małego Księcia na kolejne 
planety. 

Twórcom udaje się więc stworzyć bardzo 
sugestywny klimat oraz pochwalić 
się interesującymi rozwiązaniami 
technicznymi, ale czy równie pozytywną 
ocenę można przypisać treści 
spektaklu? Niestety nie. W wielości 
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Teatr PWST we Wrocławiu
MAŁY K.

Spektakl inspirowany „Małym Księciem” Antoine de Saint Exupery’ego oraz twórczością Mirona 
Białoszewskiego 
Scenariusz i reżyseria: Paweł Passini
Scenografia i kostiumy: Damian Banasz
Opieka kompozytorska: Zbigniew Karnecki
Asystenci reżysera: Beata Kucharska, Grzegorz Grecas
Obsada: Dominika Byrska (Lis), Aleksandra Paprocka (Pijaczka), Anisa Raik (Pilot), Karolina 
Sadowska (Bankier), Marcelina Szczepaniak (Żmija), Natalia Wieciech (Róża), Mikołaj 
Biernacki (Latarnik), Marek Korzeniowski (Próżniak), Jakub Kowalczyk (Mały Książę), Konrad 
Till (Król)
Premiera: 17 kwietnia 2013

inscenizacyjnych udziwnień trudno jest 
odnaleźć większy sens i ogarnąć całość, 
która wydaje się przez to nagromadzenie 
nietuzinkowych konceptów bardzo 
niespójna. Lis (Dominika Byrska) daje 
się poznać tylko po tym, że mówi 
swoje kwestie o oswajaniu – bo i jak 
inaczej można by zidentyfikować tego 
bohatera, kiedy wciela się w niego 
aktorka siedząca w przechylonym 
wózku z hipermarketu, której ciało jest 
zakryte z wyjątkiem twarzy, a ta z kolei 
zostaje zniekształcona przez wielkie 
szkło powiększające? Dla porównania 
– Żmija (Marcelina Szczepaniak) 
wykonuje bardzo zwinne, wężowe 
ruchy, konsekwentnie od początku 
spektaklu, aż do odgrywania swoich 
finałowych scen nie chodzi, lecz raczej 
się wije, a ubrana jest w czarny kostium 
z kapturem ukrywającym włosy, który 
dodatkowo wysmukla ją i nadaje jej 
swoisty beznożny kształt. Podobnie 
Róża (Natalia Wieciech), wpierw 
roznegliżowana, następnie ubiera 

zwiewną sukienkę i – żeby wydać się 
jeszcze bardziej uwodzicielską – wysokie 
szpilki. Obie te bohaterki również są 
w swych rolach bardzo przekonujące, 
choć tego akurat nie można odmówić 
żadnemu z aktorów i bynajmniej nie 
o talent tu  chodzi, ale o pewną kreację, 
która w przypadku niektórych postaci 
poszła najwyraźniej w kierunku nazbyt 
odległym od oryginału, aby dało się ten 
pomysł jakkolwiek obronić. 

W całym tym zamieszaniu ginie 
zarówno Exupéry, jak i Białoszewski. 
Podobno spektakl powstawał w trakcie 
aktorskich improwizacji, więc chyba 
warto byłoby się zastanowić, czy 
nie lepiej dla dobra całości projektu 
powściągnąć trochę wodze fantazji 
i wypośrodkować swoją osobistą 
refleksję nad utworem. Spektakl jest 
bowiem na tyle nierówny, że tak samo 
jak trudno byłoby go zachwalać, tak 
równie trudno jest go jednoznacznie 
zganić. .
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Scena i widownia osnute całkowitą 
ciemnością, właściwie czernią. 
W absolutnym mroku pojawiają się 
śnieżnobiałe stopy, unoszące się lekko 
nad ziemią. Są delikatne, poruszają 
się zmysłowo, wyglądają pięknie 
w otoczeniu głębokiej czerni. To już 
zapowiedź całości artystycznej uczty, 
która będzie miała miejsce na Scenie na 
Świebodzkim. W przydymionym, bardzo 
ostrożnie jaśniejącym świetle, ukazują 
się geometryczne skrzynie. W nich, 
przybliżających się i oddalających, 
wyeksponowano aktorów. U dołu 
piramidy – dwóch starców 
w przerażających maskach, u góry – 
delikatne, absolutnie zniewalające swoją 
naturalnością, kobiety (Izabela Cześniewicz, 
Agnieszka Dziewa, Aneta Piorun). Gra czerni 
i nasyconej czerwieni sukni obrazują 
namiętność i grzeszność.

Mądzik wywyższa człowieka. 
Postacie w jego plastycznym ujęciu 

przypominają żywe dzieła sztuki. 
Nie tylko te fizycznie doskonałe, ale 
też niepokojąco szkaradne, bowiem 
powierzchowność starców symbolizuje 
ich wewnętrzną brzydotę – ludzi 
kłamliwych, rozpustnych i nieczystych. 
Reżyser pokazuje siłę mocarnego 
mężczyzny – wydającego osąd proroka 
Daniela – i subtelność pięknej kobiety. 
Aktorki, zamknięte za ścianką, tuż 
nad głowami seksualnie pobudzonych 
sędziów, pozwalają podziwiać swoje 
ciało w pełnej krasie. Magnetyzują 
delikatnością gestów i eterycznym 
spojrzeniem. 

Nie widziałam jeszcze nigdy, w żadnym 
teatrze i żadnym spektaklu, nagości 
podanej tak smacznie i nienachalnie; 
nagości wysublimowanej, coraz 
piękniejszej w każdym kolejnym obrazie. 
To urzekające, niedosłowne piękno 
wsparte było dodatkowo grą przestrzeni 
i ekspresywnym światłem. 

Biblijna historia pięknej, cnotliwej Zuzanny inspirowała od lat twórców 
literatury i malarstwa, aż w końcu natchnęła także Leszka Mądzika 
i Wrocławski Teatr Pantomimy. Córka Chilkiasza, a żona Joakima 
stała się obiektem erotycznych zapędów dwóch leciwych sędziów 
i tylko życzliwość proroka Daniela uratowała ją od ukamienowania. 
Wrocławski spektakl nie skupia się na opowiedzeniu fabuły, ale 
w sposób niezwykle plastyczny definiuje piękno kobiecego ciała, jego 
zmysłowość i subtelność, a także opowiada o żarliwym pożądaniu.

Magia obrazu
Karolina Obszyńska
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W tym świecie kobietom podlegają 
mężczyźni, umieszczeni na dole 
piramidy, oddzieleni od swoich obiektów 
pożądania. Mądzik ilustruje odwieczną 
damsko-męską grę, w której płeć żeńska 
wiedzie prym. Inspirację stanowiły dla 
niego obrazy Caravaggia, Rembrandta 
czy Vermeera, których ślady można 
wyraźnie dostrzec w spektaklu. Twórca 
Sceny Plastycznej KUL wypowiedział 
się na scenie pantomimy w sposób 
malowniczy i intuicyjny. Wygrywa 
w Zuzannie i starcach sugestywność 
obrazu, jego stateczność i głębia. To 
wielowymiarowy pokaz, który karmi 
zmysł wzroku absolutnie pięknymi 
wizjami. Chciałoby się je uchwycić 
i zatrzymać, kiedy zbliżają się do 
widowni, by znów za chwilę się oddalić. 
Choć w przedstawieniu może niektórym 

widzom zabraknąć przejrzyście 
zarysowanej fabuły, wszystko 
rekompensują owe zmysłowe, estetyczne 
kompozycje. 

Zuzanna i starcy według Leszka 
Mądzika to ponadpółgodzinna, żywa 
ekspozycja piękna. Wyważona czasowo, 
bez zbędnych dłużyzn i niepotrzebnej 
odtwórczości..

Wrocławski Teatr Pantomimy
ZUZANNA I STARCY

scenariusz, reżyseria, scenografia i kostiumy: Leszek Mądzik
muzyka: Jan A. P. Kaczmarek
obsada: Izabela Cześniewicz, Agnieszka Dziewa, Aneta Piorun, Artur Borkowski, 
Mateusz Kowalski, Radomir Piorun, Krzysztof Roszko, Mariusz Sikorski, Krzysztof 
Szczepańczyk
premiera: 19 kwietnia 2013
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Dokładnie tak jest w przypadku 
Niewiadomych 100%, gdzie zabawa 
wciąga jak narkotyk: Im dłużej 
zażywasz, tym bardziej się podoba. 
Widz, początkowo nieco onieśmielony, 
z czasem włącza się do gry na dobre, 
zmuszając szare komórki do większego 
wysiłku poprzez wymyślanie coraz to 
bardziej zabawnych i skomplikowanych 
postaci i miejsc. Choć spektakl to przede 
wszystkim test na kreatywność aktorów, 
to jednaknie można jej odmówić 
również widowni zgromadzonej na 
premierowym spektaklu w Browarze 
Mieszczańskim.

Spektakl oparty na improwizacji 
to kolejne po Rozmowach 
niekontrolowanych – last minute tego 
typu przedsięwzięcie wrocławskiego 
teatru Ad Spectatores.    Choć całość 
jest tym razem ubrana we wzory 
matematyczne, to jednak widzowie 
nadal mają możliwość decydowania 
o scenerii i o bohaterach kolejnych etiud. 
Spektakl stanowi kilka zadań, które 
wykonać ma czwórka stypendystów, 

biorących udział w konkursie 
matematycznym. Prowadzący (Michał 
Wielewicki) po kolei wyczytuje stojące 
przed nimi zadania, wskazując, która 
para z czwórki uczestników będzie 
zadanie rozwiązywać. Na premierowym 
pokazie do łez rozbawił  zaproponowany 
przez widzów duet Krawczyk-Villas czy 
Koziołek Matołek- Reksio. Nie zabrakło 
też niesamowicie zabawnych scenek, 
jak randka w ciemno, podczas której 
uczestniczka (Dorota Łukasiewicz-
Kwietniewska) musiała nie tylko wskazać 
wybranka swojego serca, ale również 
odgadnąć, z kim ma do czynienia. 
A to właśnie widzowie zadecydowali 
o wyborze trójki uczestników randki 
– Piotrze Żyle (rewelacyjny Łukasz 
Chojęta), Bogusławie Lindzie (Radomir 
Respondek) i Chucku Norrisie 
(Włodzimierz Chomiak). Jak się 
okazało, zagadka nie była łatwa. O ile 
skoczek został przez aktorkę bezbłędnie 
wytypowany, to z pozostałymi miała 
już większy problem („Nie biorę 
Ciebie Piasku, ani Ciebie, Czesławie 
Mozilu”). Jednak zarówno w tym, jak i w 

Wielka niewiadoma Teatru Ad Spectatores
Agnieszka Jedynak

Niewiadome 100%, nowy spektakl teatru Ad Spectatores, jest jak gra 
w kalambury z przyjaciółmi – wciągająca, nieprzewidywalna i sprawiająca 
ogromną frajdę. Improwizacje aktorskie to prosty i sprawdzony pomysł. 
Jeżeli dodatkowo aktywnie angażuje widza, pozwalając mu wpływać, 
w mniejszym bądź w większym stopniu, na wydarzenia na scenie, to sukces 
jest murowany. 
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pozostałych zadaniach, niezależnie od 
wyniku w konkurencji matematycznej, 
widz zrywał przysłowiowe boki. 
Ale nie tylko kreatywność aktorów, 
także szybkość reagowania i wcielania 
się w nowe postaci budziły podziw. 
Karkołomne na pierwszy rzut oka 
zadanie z macierzą, w której każdy 
z aktorów odgrywał po cztery role, 
a scenki były urywane w najmniej 
oczekiwanym momencie, okazało się 
bułką z masłem. Na znak Prowadzącego, 
aktorzy przesuwali się po czworoboku, 
a to w prawo, a to w lewo, za każdym 
razem wracając dokładnie do miejsca, 
w którym uprzednio zakończyli. Nie 
zdarzyło się, mimo szybkiego rytmu 
i częstych zmian, żeby któryś z aktorów 
zapomniał na czym skończył poprzednią 
scenę. 

Ponieważ sukces ma wielu ojców, 
również publiczność, będąca jego 
współautorem, czuła się odpowiedzialna 
za powodzenie poszczególnych 
zadań. Z każdą  kolejną prośbą od 
Prowadzącego o wymyślanie postaci 
czy produktów reklamowych, jak 
chociażby proszku do pieczenia 
(zresztą reklama została koncertowo 
odegrana przez męski duet Chojęta-
Chomiak), publiczność coraz bardziej 

intensyfikowała swoje wysiłki i co rusz 
podrzucała ciekawe rozwiązania. Okazję 
do ujawnienia swojej kreatywności 
publiczność wykorzystała w stu 
procentach w zadaniu, w którym 
miała spisać na kartce proste zdanie. 
Obok klasycznych (choć świetnie 
wykorzystanych w improwizacjach) 
„Ala ma kota” czy łatwych „Lubię 
mój sweter”, były również zdania tak 
złożone i skomplikowane, że nie jestem 
w stanie ich powtórzyć. To tak, jakby 
publiczność, a przynajmniej niektórzy 
jej przedstawiciele, specjalnie się do tej 
zabawy przygotowała. 

Niewiadome 100% przynosi 
obustronną korzyść i zabawę. Bawi 
się przede wszystkim publiczność, bo 
dzięki decyzyjnej, choć oczywiście 
ograniczonej roli, zostaje czule 
połechtana. Bawią się również aktorzy, 
choć niepewni, co przyniesie im głos 
ludu i z czym albo z kim przyjdzie 
się im zmierzyć, to jednak szczerze 
zaangażowani w zadania. Widz, 
wychodząc z teatru czuje się, jakby 
spędził wieczór z paczką bliskich 
znajomych i z pewnością zechce jeszcze 
tam wrócić. A jest po co. W końcu każdy 
spektakl Niewiadomych 100% to jedna 
wielka niewiadoma. 

Teatr Ad Spectatores
NIEWIADOME 100%

Obsada: Natalia Jesionowska, Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska, Marcin 
Chabowski, Łukasz Chojęta, Włodzimierz Chomiak, Michał Wielewicki, Piotr 
Zakrzewski, Radomir Rospondek, Dominik Fraj
Premiera 12 kwietnia 2013 , Scena w Browarze Mieszczańskim

.
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Szczeliny i pęknięcia 
Aleksandra Żelazińska

Dzieciństwo, dojrzewanie, pełnia 
dojrzałości, dorosłość, starość – to 
schemat, w który jesteśmy wciągnięci 
bezwolnie. Dopasowanie do 
obowiązujących norm ma swoje zalety, 
kusi, wydaje się niewielką ceną za 
bezpieczną przewidywalność, jasno 
określony? podział ról i powszechną 
akceptację. Czy na pewno? Bohaterowie 
Agnieszki Błońskiej na bliźniaczość dni się 
nie godzą, a w schemat wejść nie potrafią. 

Na scenie panuje półmrok, jest ascetycznie. Niepokoi 
tylko odgłos fal uderzających o brzeg. Bohaterowie 
wyłaniają się pojedynczo. Za nimi, na ekranach, 
wyświetlają się podobizny ich twarzy (te z czasem 
szarzeją, zmieniają się, zawierają w sobie nawzajem, 
w końcu zupełnie tracą kształt). Bernard (Paweł 
Nowisz) buduje narrację. Starszy od pozostałych, 
przerasta ich wiedzą i doświadczeniem. 

Tekst jest niełatwy. Fale to jedna z ostatnich powieści 
Virginii Woolf, twórczy eksperyment, w całości oparty 
na technice strumienia świadomości. Nie fabuła się 
tu liczy, nie podmiotowość i pojedyncze życiorysy, 
ale emocjonalność, roztrząsania, impresje, przebłyski. 
Sześcioro bohaterów nie rozmawia ze sobą, ale 
snuje; nie odpowiada, ale wypowiada. Kompozycja 
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nieskończonego dialogu jest pozorna, podział 
na kwestie – umowny. Fale to w rzeczywistości 
zlepek monologów, kunsztownych, poetyckich 
iw pewien sposób ze sobą powiązanych. Forma 
powieściowa jest pretekstem do gry językowej, 
lecz nie tylko. Tekst Woolf to wdzięczny materiał – 
udramatyzowany, pozbawiony niepotrzebnych fraz. 
Twórcy Teatru Ochoty zyskali na jego adaptacji. 
Dzieło  dzięki temu zabiegowi również odnosi 
korzyści – przeniesione na scenę i przesunięte 
w czasie staje się współczesne, dotkliwie aktualne. 
Fabuła, pozornie wątła, niewartka, obejmuje 
długi odcinek czasu – od dzieciństwa po późną 
starość. Nie o ogół doświadczeń jednak chodzi, ale 
o kluczowe momenty – o beztroskę dzieciństwa, 
pierwsze przyjaźnie, wspólnoty i miłostki, 
o rozstania, pracę, starzenie się i towarzyszące temu 
wnioski, o odszukanie własnego głosu i własnej 
tożsamości w końcu. Bohaterowie przeżywają to na 
różne sposoby, choć prawdopodobnie z podobnym 
rezultatem – są rozczarowani, ale bezsilni. Ich 
dramat polega na tym, że nie mają dość siły, żeby się 
przeciwstawić. Buntują się słowem, nie działaniem, 
wobec przemijania są zresztą bezradni. Wypowiadają 
kwestie jeden po drugim, z czasem zaczynają mówić 
symultanicznie, zagłuszając się nawzajem, spierając. 
Są samotni. „A jednak wynaleźliśmy sposoby 
wypełniania tych szczelin i maskowania pęknięć” – 
mówi któreś z nich. To (jedyna?) metoda – w końcu 
fal, przeznaczenia, nie da się zatrzymać. Porywają 
bez wyjątku/ bezwarunkowo.

Z jednej strony mamy  do czynienia z problematyką 
egzystencjalną, z potrzebą oswojenia myśli 
o śmierci, nieuchronności  przemijania, a tym 
samym z próbą nadania im (i sobie) sensu. Z drugiej 
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Teatr Ochoty we współpracy ze Studiem Teatralnym Koło
FALE

Virginia Woolf
reżser: Agnieszka Błońska
adaptacja i dramaturgia: Paweł Dobrowolski 
obsada: Klara Bielawka (Teatr Dramatyczny, Rhoda), Romuald Krężel (Neville), Paweł Nowisz 
(Bernard), Weronika Pelczyńska (Jinny), Jakub Snochowski (Louis), Anna Sroka-Hryń (Susan)
premiera: 18 marca 2013

– z problematyką natury społecznej. Jednostka ginie 
na tle bezkształtnego ogółu (im jest słabsza, tym 
bardziej oczywiste się to wydaje). Jak i czy w ogóle 
wejść w rolę własnej płci, jak sprostać wymaganiom 
poszczególnych etapów, jak znosić rozstania, jak 
zdefiniować miłość (na scenie podniesiono, w nieco 
zawoalowany sposób, wątek homoseksualny) czy 
szanować odmienność (również własną)? Twarze 
na ekranach zamazują się i trudno stwierdzić, 
czy utrata podmiotowości to skutek starzenia, 
czy konformistycznego stylu życia. Na poziomie 
publicznym wszystko działa (przynajmniej na pozór) 
sprawnie, ale sfera prywatna obnaża niedoskonałości. 
Szczeliny i pęknięcia. Aktorzy oddali to poczucie 
izolacji znakomicie. Trudno o lepiej zharmonizowaną 
obsadę.

Rzecz zrealizowana przez Błońską bez rozmachu (co 
jest zaletą) uwiera w pożądany sposób. Poetyckość 
fraz nie razi, nie buduje dystansu. Woolf w teatralnym 
kostiumie wciąż świetnie komentuje rzeczywistość..
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Autorski spektakl Agaty Dudy-
Gracz oraz dyplomantów wydziału 
aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej to 
niezwykle ciekawa propozycja. Składa 
się on z dziewięciu niepowiązanych 
ze sobą fabularnie etiud – tytułowych 
„złychsnów”. Jak mówi reżyserka, jej 
zadanie polegało na tym aby „dać 
aktorom się nagrać”, udostępnić 
przestrzeń, gdzie mogliby zaprezentować 
pełnię swoich możliwości. Taką 
przestrzenią jest właśnie świat snów. 
„Komu śni się źle? Mnie. Czemu? Bo nie 
ma dżemu”. Poprzez sny przemawia ta 
część naszej psychiki, którą Zygmunt 
Freud nazwał Nieświadomością. Sny są 
nieracjonalne. O tym, co nieświadome, 
nie da się mówić wprost, ponieważ jest 
to jedynie symbol reprezentujący głębiej 

ukryte treści. Wymusza to interpretację, 
jednakże nigdy nie jest ona precyzyjna. 
Sen to absurd, szaleństwo, komedia 
i tragedia, śmiech i łzy. We śnie może 
wydarzyć się wszystko – Jasiek może 
podpalić Rachelę, trzy siostry zostają 
wprost nazwane zrzędami (wreszcie 
ktoś miał odwagę!), mrówka szukająca 
męża może mieć gadający budzik, który 
rozmawia z pięknym dniem, księżniczkę 
wozi się w wózku z supermarketu, a zza 
rogu może niespodziewanie wyskoczyć 
grupa striptizerów. Wszystko to wpisane 
jest w cudowną, fantasmagoryczną 
scenografię autorstwa Agaty 
Dudy-Gracz. 

Etiudy składające się na spektakl 
to wariacje na temat klasyków 
dramatu, między innymi Szekspira, 

„Teatr mój widzę ogromny”, czyli ze 
wszystkiego dyplom
Katarzyna Smyczek

Przez cztery lata dniem i nocą, nie zważając na warunki pogodowe, 
pokonując przeszkody natury fizycznej i metafizycznej, doskonalili 
swoje umiejętności i opanowywali nowoczesne techniki aktorskie, 
zachowując przy tym młodzieńczą świeżość i wrażliwość. 
Zwieńczeniem tego wysiłku są Złesny – spektakl-absolut, synteza 
wszystkiego, czego w ciągu tych czterech lat się nauczyli.
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Czechowa, Wyspiańskiego, a także 
autorskie propozycje twórców. Złysen 
o księżniczce, która nie przestawała 
ziewać przypomina gombrowiczowską 
Iwonę, księżniczkę Burgunda. Akcja 
dzieje się w możliwie najbardziej 
sformalizowanym środowisku na świecie 

– na dworze królewskim. Księżniczka, 
dziecię pary rządzącej, dopuszcza się 
czynu wołającego o pomstę do nieba – 
nie przestaje ziewać. Robi to o każdej 
porze dnia i nocy, niezależnie od tego, 
czy jest wypoczęta, czy senna, czy 
jest sama, czy w otoczeniu dworu. 
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Teatr Studyjny PWSFTViT w Łodzi
ZŁESNY

scenariusz, reżyseria i scenografia: Agata Duda-Gracz 
muzyka oryginalna: Maja Kleszcz, Wojtek Krzak  
reżyseria światła: Dariusz Adamski  
ruch sceniczny: Tomasz Wesołowski 
multimedia: Karol Rakowski  
asystent reżysera: Agata Schweiger 
występują: Piotr Bondyra, Paulina Gałązka, Małgorzata Goździk, Adrianna Janowska-
Moniuszko, Karolina Kamińska, Julia Konarska, Konrad Korkosiński, Damian Kulec, Antoni 
Milancej, Aleksandra Posielężna, Marcel Sabat.
premiera: 16 lutego 2013

Nie pomagają żadne środki zaradcze, 
nawet zaszycie ust. Doprowadzeni do 
ostateczności rodzice postanawiają 
ją „zatłuc”… Wydaje mi się, że obok 
Złegosnu o mrówce, która szukała męża 
i Złegosnu o Pinie Bausch jest to najlepsza 
etiuda z zaprezentowanych. Młodzi 
artyści szczególnie dobrze odnajdują się 
w groteskowej estetyce. 

Oglądając spektakl, można na chwilę 
zapomnieć, że jesteśmy w teatrze, 
a na scenie widzimy jedynie aktorów. 
Artystom udało się oczarować widzów, 
sprawić, że przenieśli się oni całkowicie 
do rzeczywistości Złychsnów. Paulina 
Gałązka stała się Mrówką, Marcel Sabat 
– Nosorożcem malowanym przez pana 
Dürera, a Aleksandrze Poślężnej udało 
się zaciekawić widzów historią ziewającej 
księżniczki. W pamięci pozostały 
także postaci zagrane przez Piotra 

Bondyrę, Antoniego Milanceja, Damiana 
Kuleca oraz Konrada Korkosińskiego. 
Niestety miałam też wrażenie, że 
niektórym aktorom z kolei naprawdę 
„zabrakło dżemu”. Byli jakby nieobecni, 
zawstydzeni, czy po prostu znudzeni, co 
miało swoje odzwierciedlenie w reakcji 
publiczności.

„Dyplom ze wszystkiego” to udane 
przedsięwzięcie. Niepozbawiony jest 
uroku. Widać w nim zaangażowanie 
(większości) młodych artystów, ich 
nieograniczoną wyobraźnię twórczą. 
Warto wybrać się na ten spektakl, a to 
ostatni dzwonek, bo w następnym 
sezonie zejdzie z afisza, a swoje 
umiejętności zaprezentuje kolejny 
rocznik studentów aktorstwa..
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Agnieszka Małgowska: Kiedy napisałaś 33 Sztukę?

Monika Rak: Pierwsza wersja powstała w 2004 roku, druga – w 2011 roku, sztuka 
nigdzie nie była publikowana. 

Skąd tytuł?
Pisałam dramat, kiedy miałam 33 lata. 

„W połowie tej podróży zwanej życiem znalazłem się w ciemnym lesie…”
Tak właśnie, to był czas przełomu wewnętrznego z żeńską końcówką.

Ale czas historyczny w samym tekście właściwie nie istnieje, nie ma żadnych 
wskazówek, kiedy to się dzieje – nie ma dat. Możemy się jedynie domyślać, że 
czas akcji to mniej więcej rok powstania dramatu.
Prawda. Zarysowuję czas tylko ogólnie – mamy więc jakiś sylwester, zimę, 
dni, wieczory, noce. Fabuła obejmuje dwa lata, ale w dramacie jest bardzo 
skondensowana. 

I jest fragmentaryczna i nielinearna. W historii jest sporo luk czasowych, 
mamy też inwersję, dwa razy czas się cofa za sprawą retrospektywnych 
monologów i filmów.
Jeszcze jest czas baśniowy. Baśnie wplotłam w codzienne zdarzenia, ale one dzieją 
się w innym wymiarze – jakby poza czasem. 

O teatrze lesbijskim w Polsce (IV)
Rozmowa o dramacie 33 Sztuka Moniki Rak

Sceny-obrazy-migawki 

fragmenty życia, okruchy szczęścia, dni-wieczory-noce, podczas 

których wierzyłyśmy sobie, ufałyśmy sobie i dawałyśmy to, co 

potocznie zwane jest miłością, a co dziś już nie ma dla mnie nazwy.

Monika Rak 33 Sztuka
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Zatem czas jest rozmyty, ale miejsce mocno zaznaczone – to mieszkanie 
o wymiarach 19 m2: pokój, łazienka, kuchnia. Mówiąc krótko – cela, być może 
sprawczyni narodzin i śmierci tego menage a trois. 
Rzeczywiście ciekawe, jakby ułożyła się relacja między trzema bohaterkami, gdyby 
mieszkały w większej przestrzeni? 19 m2 wpłynęło na ich miłość i nienawiść. 

Tak samo jak maleńki pokój wpływał na Raskolnikowa.
On był jeden. Bohaterki są trzy. Czasem szukały oddzielności. Jedyne miejsce 
intymne w mieszkaniu to łazienka, w której każda z bohaterek może pobyć sama ze 
sobą. Ale w łazience dzieją się też przełomy ważne dla całego związku – pierwszy 
wspólny seks, odkrycie zdrady, wybuch morderczego gniewu…

Ta łazienka trochę przypomina emocjonalną wylęgarnię.
Za to pokój to miniagora – wspólna przestrzeń pełna przedmiotów. 
W początkowych didaskaliach czytamy:
mały pokój, jakieś cztery na cztery kroki wolnej przestrzeni, resztę zajmują rzeczy. 
okrągły stół, niskie regaliki z książkami, stary rower, materac na podłodze, który na 
dzień stawiany jest na ścianie, ubrania, kolorowe dywaniki, obrazy namalowane i w 
trakcie malowania. dużo tego i nie przedstawia to żadnej wartości.

Centralny przedmiot to stół – jest bohaterem kilku scen i gdyby się 
zastanowić, to wszystko kręci się wokół niego, szczególnie, że jest okrągły. 
Stół pojawia się podczas sceny wigilijnej, w scenie porządków, kiedy jest 
pieczołowicie czyszczony, w scenie awantury, kiedy kropla wody, która pada na 
blat, rozpętuje burzę emocjonalną. A Czerwona nad stołem wypowiada swój 
najważniejszy monolog:

Od dwu lat mieszkam pod stołem 

Stół jest drewniany ciemny raczej nieduży i co najważniejsze okrągły pod blatem ma półkę również 

okrągłą kiedy pod nim leżę widzę pasek starego papieru przyklejony do spodu z nazwą producenta 

THONET w sumie stół jak stół nie wolno na nim stawiać niczego gorącego bo się robią kółka i jego 

właścicielka krzyczy że niszczy się jej historyczną pamiątkę rodzinną zdaje się po babci co to 

przeżyła powstanie i tak dalej i tak dalej stół jak stół obijam się w nocy o jego nogi i wtedy stół się 

otwiera 

Otwiera się otwiera otwiera i

I zamyka mnie w sobie zamyka i tak to 

Śpię w stole
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Stół więc najbliższy jest Czerwonej, ale należy do Niebieskiej, właścicielki 
mieszkania, i traktowany jest przez nią jak relikwia, równorzędnie 
z materacem. Bohaterka ma problem z bezsennością, więc „okupuje” materac 
z nadzieją, że uda jej się zasnąć.
Różowa natomiast „trzyma się” szklanki herbaty.

I czekoladek… które zawsze znienacka i absurdalnie „wciskają się” 
w strumień emocji. Różowa czekoladkami próbuje złagodzić trudne sytuacje 
– zwykle kłótnie między Czerwoną a Niebieską, z którymi sobie nie radzi. 
Są jeszcze butelki z alkoholem; piwem i winem musującym, towarzyszące 
bohaterkom niemal bez przerwy. Szczególnie Niebieskiej.

Nie ma „lesbijskiej” szafy…
Nie zmieściłaby się. 

Ale jest „lesbijska” kotka , trochę tajemnicza.
O Kociuli za chwilę. Najpierw kilka słów o postaciach. Są bezimienne, zamiast tego 
określają je kolorystyczne przymiotniki: Niebieska, Czerwona, Różowa. Ale moje 
bohaterki mają w zamian baśniowe imiona. One je charakteryzują. Niebieska to 
Smok Ognioziejny. Czerwona – Królewna Wulgarisa. Różowa – Paziuczek. 

Trzy rożne osobowości. CZERWONA. Energiczna, agresywna, 
bezkompromisowa, z filmowymi ambicjami. Siła sprawcza całego 
związku. NIEBIESKA. Alkoholiczka, intelektualista. Cierpi na bezsenność. 
Miłośniczka muzyki francuskiej. Umysł ścisły. Emocjonalnie zdystansowana. 
Mózg całego związku. RÓŻOWA. Neurotyczna, infantylna. Artystka 
malarka. Wiecznie nieokreślona. Nadopiekuńcza. Niestabilna emocjonalnie 
i finansowo. Żyjąca w swoim świecie projekcji. 
No i tajemnicza Kocia, której nie ma a mimo to jest. To szczególnie znacząca figura 
dramatu – mam nawet wrażenie, że symbolizuje związek, którego nie powinno 
być, a mimo to jest. Przypomina trochę psa z filmów Tarkowskiego. Łączy światy: 
baśniowy i rzeczywisty. Niebanalna Kocia żyje w banalnym świecie.

Historia miłosna trzech kobiet według Ciebie jest banalna? Nie znam 
właściwie takich historii – może kilka.
Mówię o fabule, ta relacja ma jednak banalną fabułę. W kilku słowach: Niebieska 
i Różowa były kiedyś parą, związek się rozpadł. Różowa poznała Czerwoną, wówczas 
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w kręgu ich znajomych znalazła się Niebieska, która stała się ich częstym gościem 
do czasu, gdy straciły nagle dach nad głową. Wtedy Niebieska zaproponowała im 
wspólne mieszkanie. Po jakimś czasie między Czerwoną a Niebieską nawiązał się 
romans, ukrywany przed Różową. Czerwona planuje wspólną przyszłość z Niebieską 
i Różową. Od tego momentu widzowie zostają wpuszczeni w tę historię. Potem 
widzimy, że bohaterki zbliżają się do siebie, spędzają pierwszą wspólną noc, przez 
jakiś czas są ze sobą szczęśliwe, potem rosną wątpliwości Różowej, znajduje sobie 
kogoś spoza menage a trois, Czerwona śledzi zdradę Różowej, pojawiają się pierwsze 
poważne kłótnie, aż dochodzi do starcia Czerwonej z Niebieską, potem Czerwonej 
z Różową. W końcu Różowa znajduje sobie pracę, Czerwona wyprowadza się, 
a Niebieska przestaje bywać w domu i ostatecznie postanawia sprzedać mieszkanie.

Zapomniałaś o morderstwie.
Nie zapomniałam. Ono jest symboliczne. Nie należy do tej warstwy opowieści.

W tym rzecz, dlatego mord – moim zdaniem – jest kluczem do zrozumienia 
Twojego pomysłu na dramat. Symboliczne morderstwo jest kulminacją 
tekstu, która odsłania strukturalną istotę sztuki. Powiedz coś o tym.
Historia wydawała się prosta, a uczucia i doświadczenia bohaterek… ani trochę. Nic 
nie było oczywiste, więc umieściłam opowieść na kilku poziomach: realistycznym 
i symbolicznym, na telenowelowym i baśniowym. Lubię też multimedialność, 
stąd pomieszanie warstw, teatralnej i filmowej, które uruchamiają inne elementy 
percepcji czytelnika/ widza. A wspomniane morderstwo to zmaterializowany świat 
wewnętrzny Czerwonej. Ujawnia, że historia pokazana jest z perspektywy tej właśnie 
postaci. Ja potrzebowałam subiektywności – takiej teatralnej mowy zależnej, która 
zostaje ujawniona w punkcie kulminacyjnym sztuki, dekonstruując ją. 

Morderstwo ma też związek z baśnią – jej strukturalnym i znaczeniowym 
miejscem w sztuce. Baśń to dynamiczny i złożony pomysł.
Ważny dla trzech postaci. Jest zabawą, rozszerzeniem świata, dla Różowej – 
sposobem rozmowy, ubarwieniem świata, dla Czerwonej – wentylem emocjonalnym, 
dla Niebieskiej – uwolnieniem wyobraźni.

Przede wszystkim jest performowaniem niełatwej codzienności. Baśń 
o owcach i Baśń o nieprzytuleniu to próby radzenia sobie z problemami 
w nietypowy, choć znany psychologii, sposób. Zacytuję całą scenę:
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PAZIUCZEK

Przytul mnie, Królewno!

KRÓLEWNA WULGARISA

Nie mogę.

PAZIUCZEK

Przytul mnie, Królewno!!

KRÓLEWNA WULGARISA

Nie mogę.

PAZIUCZEK

Ale dlaczego?

KRÓLEWNA WULGARISA

Bo ty tego tak bardzo chcesz, że aż się boję.

PAZIUCZEK

Czego się boisz?

KRÓLEWNA WULGARISA

Że to ty nie mnie w tej chwili przytulasz, nie o mnie myślisz tylko coś, kogoś chcesz w sobie utulać. 

A ja tu tylko kadłubkiem, owadem jestem. A tego już mój Majestat znieść nie może. Bo to jakby tulić 

i odrzucać jednocześnie...

PAZIUCZEK

[pauza – błagalnie]

Przytul mnie, Królewno!!!

KRÓLEWNA WULGARISA

Nie.

PAZIUCZEK

[biegnie do łazienki, zamyka się w niej i płacze]
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KRÓLEWNA WULGARISA

Królwa mać!

[kładzie się pod stołem – zamyka oczy – zatyka uszy]

Baśń jest rzeczywiście rodzajem terapii, ale nie dla wszystkich postaci. Dla Różowej 
i Niebieskiej okaże się ucieczką, ostatecznie tylko Czerwona zinternalizuje baśń, 
w której możliwe jest morderstwo rytualne, wyzwalające ją z sytuacji i z opowieści, 
którą snuje.

Motyw baśni wpisuje Cię w jeden z feministycznych wątków, poszukujących 
w baśni kobiecego języka. 
Nie myślałam o tym, baśń stanowiła dodatkową warstwę, zastępującą 
psychologiczne wywody.

Mimo warstwowości tekstu dramat zachowuje tradycyjny podział na sceny 
(jest ich osiem), ale trudno znaleźć zasadę, która rządzi tym podziałem. 
Niektóre są tylko dialogiem, a np. scena IV mieści w sobie monologi i sceny 
filmowe.
Dla mnie scena ma wyrażać emocję lub rodzinę emocji, szukam więc różnych 
sposobów i technik, żeby to zrobić jak najpełniej – stąd we wspomnianej scenie IV 
są monologi, filmy, dialogi. One wszystkie opisują namiętność w różnych fazach 
z perspektyw trzech postaci w rożnym czasie dziania się tej historii. 

De facto akcja dramatu opiera się właściwie na samych emocjach. Niektórzy 
wręcz się od nich duszą, zarzucają sztuce histerię i przesadę. Ale Ciebie 
równowaga i umiar raczej nie interesują.
Absolutnie nie, chciałam opisać pewne szaleństwo, jakiego doświadczyłam 
w lesbijskim menage a trois – i tam nie było uczuć pośrednich. Tam wszystko było 
nadmierne i niestosowne.

Trzeba zaznaczyć, że tekst oparty jest na faktach autobiograficznych. Mówię 
o tym dlatego, żeby zaznaczyć, że celem był zapis trudnego, intymnego 
doświadczenia.
To był pierwszy taki związek dla wszystkich bohaterek. Nigdy o czymś takim nie 
słyszały, nie czytały. To, co im się zdarza, musi wywołać pewnego rodzaju szok. 
Bohaterki zostały wrzucone w sytuację. Z rożnych pobudek decydują się na ten 
związek, mają intuicję, ale brak im wiedzy o życiu w trójkącie.
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Dziesięć lat temu nie było skąd tej wiedzy czerpać, dziś jest inaczej. Pojęcie 
poliamorii – bo w takim właśnie kontekście można tę relacje postrzegać 
– znalazło się już w kręgu zainteresowań mediów, zdarzają się artykuły, 
wywiady, programy telewizyjne.
Dlatego bohaterki radzą sobie, jak umieją. Wybierają rzadki model relacji 
wieloosobowej, związek zamknięty, powielający model małżeństwa – patriarchalny 
i katolicki. Jedna ze scen filmowych pokazuje bardzo tradycyjną wigilię, 
przeczytam:

CZERWONA

Jest! 

[zbliżenie na pierwszą gwiazdkę – Niebieska i Różowa odświętnie ubrane – skromny 

stół wigilijny]

NIEBIESKA

Postaw kamerę tutaj, to nas wszystkie obejmie.

CZERWONA

Dobrze, tylko zrobię zbliżenie karpia – buziaczek.

RÓŻOWA 

Podzielmy się opłatkiem. Życzę wam z całego serca dobrych świąt i…

CZERWONA

Nie becz głupia, bo i ja zacznę.

RÓŻOWA

I żebyśmy…

CZERWONA

…zawsze były razem

NIEBIESKA

Jak trzy świnki.

RÓŻOWA

Każda za każdą. 
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NIEBIESKA

I wszystkie za jedną.[Niebieska, Czerwona, Różowa wtulają się w siebie]

Widzimy więc, że bohaterki podążają utartymi szlakami – znanymi 
z rodzinnych domów, dotyczy to zarówno modelu życia, jak i związku. 
Nie uwzględniają specyfiki nowego typu relacji – opartej na wolności, 
konsensualizmie i równości.
Absolutnie, dlatego związek w efekcie nie spełnia założeń poliamorii, bohaterki nie 
rozmawiają o relacji, nie ustalają zasad, nie przepracowują zabójczych dla takiego 
związku uczuć – zazdrości i chęci posiadania kogoś na własność. 

Jednak przez jakiś czas udaje im się stworzyć złudzenie harmonii – 
dramat pokazuje kilka scen szczęścia – zwykłe codzienne przebywanie, 
imprezowanie, plany artystyczne, erotyczne spełnienie.
Ale Różowa cały czas ma wątpliwości, ucieka w fantazje i ciągle projektuje na realny 
związek swoje infantylne wyobrażenie o miłosnym raju, ale nie akceptując tego 
status quo, szuka kolejnej miłości, która odebrana jest przez partnerki jako zdrada. 
Niebieska chowa się w pracę naukową i coraz częściej odwiedza rodziców. Czerwona 
zaś walczy o związek na oślep, nie biorąc pod uwagę ograniczeń partnerek i swoich.

Te osobowości nie sprzyjają nowemu rodzajowi komunikacji i modelowi 
relacji. 
Sytuację utrudnia też brak pieniędzy i zaciemniający percepcję alkohol, wszystko 
to nie pozwala skupić się na istotnych problemach – agresji, niezrozumieniu, 
zazdrości, gniewie itd.

Dlatego druga część dramatu to wybuch tych emocji. Bez pardonu 
i zahamowań. Wygrywają stare schematy i nawyki. Widać to na poziome 
języka, słychać frazy jak z kiepskich seriali. To same kalki bez treści, klepane 
bez zastanowienia. Szczególnie słychać to w scenie awantury, w której 
poziom trywialności języka i wątki, które składają się na rozmowę, są wręcz 
nieznośne:

RÓŻOWA

A ty co przyniosłaś z domu od mamusi i tatusia – co?

Tak cię kochają? To co tu robisz, jak ci tak źle? Wracaj do nich. Droga wolna.
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CZERWONA

Wara od moich rodziców.

RÓŻOWA

Bo co? Mogę mówić, co mi się podoba. A wiesz dlaczego do nich nie wracasz. 

[Czerwona zatyka uszy]

Nie zatykaj uszu jak do ciebie mówię – słyszysz!

CZERWONA

Zostaw mnie.

RÓŻOWA

Wiesz, dlaczego do nich nie wracasz? Bo by cię tam zjedli. Rozumiesz. Zjedli! A tutaj siedzisz, bo 

ci tak wygodnie. Tak! Nie zatykaj uszu. Wiesz, że tego nienawidzę! Kiedy ty mówisz, to mam cię 

słuchać, ale kiedy ja mam ci coś do powiedzenia to zatykasz te cholerne uszy![Czerwona wstaje 

i zakłada buty] Gdzie idziesz? Znowu się zaczyna. Nigdzie nie pójdziesz! Rozumiesz! [Różowa 

wyrywa but Czerwonej]. Zostaniesz i będziemy rozmawiać.
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Tradycyjna kłótnia małżeńska z klasycznym „rodzicielskim” motywem. Ta scena 
dowodzi uwikłania w model monogamicznej relacji ze wszystkimi obciążeniami. 

Bohaterki są obciążone emocjonalne, ale sam tekst jest czysty, nie ma 
odwołań do tekstów kultury – ja kilka wcześniej przywołałam, ale raczej 
żartobliwie. To dziwne, bo dziś wszystko powinno być intertekstualne, a Ty 
z tego zrezygnowałaś.
Ostatnio usłyszałam, że tekst bez kontekstów to grafomania, być może, ale 
do czego mam się odwoływać, pisząc o lesbijskiej historii poliamorycznej? Nie 
interesują mnie konteksty mieszczące się w tak zwanej kulturze uniwersalnej, czyli 
heteronormatywnej. A tekstów poliamorycznych wtedy nie znałam, lesbijskich 
może kilka, dziś pewnie miałabym się do czego odnieść. Choć jest jedno poważne 
odniesienie literackie, tekst był pisany w sąsiedztwie prof. Marii Janion, która 
mieszkała za ścianą. 

Taki kontekst usprawiedliwia wszystko [śmiech]. Ale już na serio. 33 Sztuka 
to naga, bezbronna, może trochę koślawa opowieść.
Jak mówiłyśmy, była wynikiem potrzeby udokumentowania lesbijskiego życia 
we trzy. Ciągle jest tak, jak powiedziała kiedyś Izabela Filipiak, że piszę książki, 
które chciałabym przeczytać. W lesbijskiej kulturze, jeśli czegoś chcesz, musisz 
to sama zrobilć.

Lesbijskość to dla Ciebie sprawa zasadnicza, a nie element dodatkowy.
Tak. Ja piszę dramaty lesbijskie – nie queer ani nie uniwersalne. Ta etykietka mnie 
buduje i określa cały mój światopogląd. Właściwie tylko ta perspektywa mnie 
interesuje i o niej chcę pisać.

Ale samo słowo lesbijka pada w dramacie tylko trzy razy. Użyłaś go w jednej 
scenie. Przeczytam:

CZERWONA

Śmieszne – chcą być wolne, a powielają życie swoich starych.

NIEBIESKA

Nie rozumiem?

CZERWONA

Jedna jest tatusiem, druga mamusią, mają pieska kapcie i…
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RÓŻOWA

i… szafę i szafeczkę. 

CZERWONA

I spłacają kredycik.

RÓŻOWA

Zakręcone w słoik. 

CZERWONA

Po co są lesbijkami?

(cisza)

Po co są lesbijkami?

NIEBIESKA

To co? lesbijka nie może mieć mieszkania i samochodu?

CZERWONA

Może mieć i pałac

tylko dla mnie to jakiś wybór.

jakieś alternatywne życie.

NIEBIESKA

Zaraz się okaże, że to twój wybór polityczny.

Tak, właściwie tylko ta scena mówi o lesbijstwie expressis verbis. I używam w niej 
przymiotnika „polityczny”. Bo tak widzę rolę lesbijki.

Dla Ciebie lesbijka to wróg obowiązującej normy. Dalej idąc, lesbijka – 
rewolucjonistka. To ma swoją tradycję. Lesbijki niejednokrotnie – jako 
kobiety niezamężne – szukały samorealizacji w walce o wolność jako 
uczestniczki wszelkich rewolt, buntów, np. rewolucji francuskiej. O czym 
mało kto pamięta.
Ale lesbijskość moich bohaterek, niestety, nie jest do końca taka, jak mówisz. 
Chociaż Czerwona ma w sobie buntowniczkę i gdyby przyszło co do czego, 
poszłaby na barykady, to w gruncie rzeczy szuka domu, rodziny, ale jeszcze nie 
wie, jak ma to wyglądać. Kusi ją model życia alternatywnego, niekonsumpcyjnego, 
niemonogamicznego, banalnie mówiąc – wolnego. Na ile to oczywiście możliwe. 
W lesbijstwie widzi szansę na odmienność.
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Prawdopodobnie szuka uzasadnienia dla sytuacji, w której się znalazła. 
Dziewczyny żyją poza schematem, sytuacja czyni je postaciami uwikłanymi 
ekonomicznie i emocjonalnie. Są przykładem wykluczenia wśród 
wykluczonych… 
Podskórnie można w postawie Czerwonej wyczytać niezrozumienie – jak to się 
dzieje, że wykluczeni wykluczają? Czuję, że większość les-środowiska widzi 
w swej orientacji seksualnej jedyną przeszkodę, aby idealnie dopasować się do 
społeczeństwa prawomyślnych, katolickich konsumentów wyestetyzowanego 
świata. A co z takimi jak ona – „odmieńcami”? Więc budzi się w Czerwonej duch 
waleczny. 

Według mnie Czerwona niesie główne wątki lesbijskie tego dramatu. Ale 
lesbijskość jest też w warstwie emocjonalnej tego dramatu. Bo gdyby myśleć 
stereotypowo o kobietach, to trzy menstruacyjne „hystery” w erotycznym 
związku równa się zbrodnia.
Napisałam taką ironiczną scenę w części filmowej – wszystkie bohaterki mają okres 
i planują samobójstwo – oczywiście w żartach.

19 m2 ich mieszkania to strefa wolna od mężczyzn – nie pojawia się tu żaden. 
W feministycznym świecie mężczyźni są wrogami albo bywają partnerami 
czy kochankami. Tu nawet się o nich nie wspomina. 
Dla mężczyzn jest tyle miejsc, że skrawek świata lesbijskiego – chociażby na 
papierze – może obyć się bez śladu męskiego feromonu. I nie ma w tym wrogości, 
jest chęć oddychania innym powietrzem. Lubię taką lesbijskość.

I to staramy się podkreślić w spektaklu 33 Sztuka*, który zrealizowałyśmy 
jako pierwszy w planowanym cyklu inscenizacji na podstawie lesbijskich 
dramatów.
Tak, ale o spektaklu nie będziemy rozmawiać, o nim napisze ktoś inny..

Squot SYRENA w Warszawie 
33 SZTUKA
reżyseria: Agnieszka Małgowska
obsada: Iwona Lewandowska, Monika Rak, Anna Wojkiewicz
premiera 5.01.2013
33sztuka.blogspot.com
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Ze studia w Katowicach nadano 
spektakl Świeczka zgasła z Maciejem 
Stuhrem i Agnieszką Radzikowską 
w rolach głównych. Ośrodek krakowski 
zaprezentował Zrzędność i pokorę 
w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. 
Warszawa z kolei postawiła na 
wielokrotnie już emitowany spektakl 

Nikt mnie nie zna. Co łączy je wszystkie? 
Krótka, przystępna forma, trafna puenta, 
wyrafinowany humor. I dwieście lat 
tradycji polskiej komedii.

Scenografia warszawskiego 
przedstawienia doskonale oddawała 
nocny klimat. Przy jednoaktówce nie 

Teatralne birthday party
Izabela Lewkowicz

Wielkie jubileusze wymagają wielkiego świętowania. 60-lecie działania 
Teatru Telewizji i 220. rocznica urodzin wybitnego komediopisarza 
Aleksandra Fredry zainspirowały Telewizję Polską i Narodowy Instytut 
Audiowizualny do zorganizowania wyjątkowego przedsięwzięcia. 
Pierwszy raz w historii widzowie mogli zobaczyć trzy spektakle z rzędu 
– jednoaktówki hrabiego Aleksandra – przygotowane specjalnie na 
tę okazję. Co więcej, przedstawienia były transmitowanie z trzech 
różnych miast Polski.
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ma mowy o rozbudowanej dekoracji, 
jednak ta, obejmująca dworek i ogród, 
była dopracowana i wykwintna. To samo 
dotyczy charakteryzacji. Tu postacie 
grają wyglądem, toteż ich fizyczność 
musi wybijać się spośród pozostałych 
bohaterów. Zwłaszcza że motyw 
kamuflażu jest dominujący – brązowa 
peruka i podkręcony wąs doskonale 
zmieniają Ziębę w Rembosza.

Komedia Fredry zachowuje podstawowe 
założenia utworu dramatycznego, 
w którym to muszą pojawić się 
intryga i konflikt. Dobra farsa to farsa 
skonstruowana precyzyjnie, czego 
utworowi Fredry nie można odmówić. 
Adaptacja Jana Englerta nie odbiega 
od założenia o prostocie schematu. 
Ważnym celem było też wykreowanie 
charakterystycznych postaci. Perypetie 
plebejskiej rodziny na swoje barki 
przyjęli najznakomitsi polscy aktorzy, 
na nowo tworzący niezapomniane 
kreacje dla Zięby, Klary czy Czesława. 
To im należą się owacje, bo granie 
przed wielomilionową publicznością 
w jedynym takim teatrze w Polsce 

jest nie tylko zaszczytem, lecz także 
wyzwaniem. 

Twórcy nie oszczędzili publiczności 
zaskakujących sytuacji. Janusz Gajos 
jako Łapka przyłącza się do grających 
jeszcze na widowni – tam zaczyna 
wygłaszać swoją partię. Piotr Adamczyk 
angażuje publiczność poprzez 
bezpośrednie pytania: czy ktoś mnie 
zna? i kim ja jestem?. Ryzykuje przy tym, 
że padnie przewidywalna odpowiedź.

Twórcy postawili na dobrą zabawę. Jak 
to urodziny – w tym wypadku podwójne 
– musiały być okraszone humorem, 
spontanicznością, niespodziankami. 
Inicjatywa Trzy razy Fredro jest 
nie lada gratką zarówno dla fanów 
Teatru Telewizji, jak i dla miłośników 
klasycznej polskiej sceny komediowej, 
która nie odchodzi w zapomnienie, ale 
w wyjątkowej postaci powraca do łask.

Teatr Telewizji 
TRZY RAZY FREDRO: NIKT MNIE NIE ZNA

Aleksandra Fredro
reżyseria: Jan Englert
realizacja telewizyjna: Krzysztof Buchowicz
scenografia: Anna Wunderlich
kostiumy: Dorota Roqueplo
produkcja: Telewizja Polska (Warszawa)
obsada aktorska: Piotr Adamczyk (Zięba), Beata Ścibakówna (Klara), Wojciech Malajkat 
(Czesław), Zbigniew Zamachowski (Major), Janusz Gajos (Łapka), Grzegorz Małecki (Kasper), 
Ewa Konstancja Bułhak (Marta)
premiera: 22 kwietnia 2013

.
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Nowy Cyrk ukształtował się już 
kilkadziesiąt lat temu. Jest dyscypliną 
otwartą i wolną, czerpiącą z różnych 
dziedzin sztuki. Od tradycyjnego 
cyrku odróżnia go przede wszystkim 
podejście do formy pokazu. Nowy 
Cyrk wykorzystuje techniki cyrkowe 
do opowiadania historii. Nie jest już 
zlepkiem niezwiązanych ze sobą 
artystycznych popisów, których jedynym 
celem było zaprezentowanie kuglarskich 
umiejętności. Cyrk zapragnął fabuły, 
zrezygnował z tresowanych zwierząt 
i spektakularnych namiotów cyrkowych. 
Międzynarodowa kariera, jaką zrobiła 
grupa Cirque du Soleil, pozwoliła 
poinformować świat o nastaniu nowej 
ery dla cyrku. 
Łódzka grupa Carnival zajmuje 
się różnorodnymi technikami 
cyrkowymi. Swoją pasją zarażają 
podczas prowadzonych przez siebie 
warsztatów, na tym jednak nie kończy 
się ich działalność. Podjęli wyzwanie 
wykraczające poza cyrk – postanowili 
zaistnieć na scenie teatralnej. 

Ponadprzeciętne umiejętności artystów 
widać od razu. Żeby jednak zapaść 
w pamięć nie jako cyrk, a jako teatr, 
potrzeba czegoś więcej. Potrzeba dobrze 
opowiedzianej historii. Nie musi być ona 
specjalnie skomplikowana, w zasadzie 
wystarczy dobry pomysł, wokół którego 
rozegra się cała akcja.

Out of the circus składa się z czterech, 
pozornie niezwiązanych ze sobą 
opowieści. W pierwszej scenie 
zobaczymy, jak bohaterka (Justyna 
Kozulska-Biesiada) walczy o swoje prawo 
do przestrzeni. Z tymi, którzy będą 
próbowali wprowadzić własny porządek 
do jej świata (Artur Perskawiec i Marek 
Kot-Zagalski) stoczy akrobatyczny 
bój. Mistrzowski pokaz umiejętności 
tej trójki zdecydowanie przyćmił 
pozostałą część spektaklu. Kolejna 
odsłona przedstawia historię miłośnika 
żonglerki (Mateusz Kownacki). 
Opowieść o zdeterminowanym dążeniu 
do doskonałości podana została 
w bardzo lekkiej i przystępnej formie. 

Teatr sztuki cyrkowej
Agata Wlazło

W mieście, z którego podobno wszyscy uciekają, pojawiła się grupa, 
która nie tylko nigdzie się nie wybiera, ale która do tego właśnie miasta 
sprowadziła coś absolutnie niezwykłego. Carnival Otwarta Przestrzeń 
Cyrkowa przypomina, że czasy, w których cyrk kojarzony był z udręczonymi 
zwierzętami i nieporadnymi klaunami, bezpowrotnie minęły. 
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Pokaz pantomimy w następnej scenie 
był decydującym starciem o uwagę 
widza. Nieprzyzwyczajona publiczność 
po prostu dość szybko może zacząć 
nudzić się przy tej technice. Podana 
na zakończenie pochwała swobody 
twórczej, która przy pomocy bohaterki 
(Irmina Kot-Zagalska) dosłownie zalewa 
kolorami scenę, pozostawia widzów 
w doskonałym nastroju. 
W zamyśle autora - Mateusza 
Kownackiego, miała to być opowieść 
o doświadczeniach i przemyśleniach 
związanych z wolnością. Istnieje 
nawet całkiem logiczne wyjaśnienie 
mówiące o powiązaniu poszczególnych 
scen ze sobą, niestety jednak jest ono 
nieosiągalne dla przeciętnego widza. 
Filozoficzne refleksje twórców rzadko 
interesują widza teatralnego, a co 
dopiero kogoś, kto, nie przepadając 
za współczesnym teatrem, wybiera 
się na spektakl grupy cyrkowej. Jeżeli 
publiczność nie zrozumie sensu, 
zapamięta tylko wrażenia estetyczne.

Out of the circus pozostawia niedosyt. 
Zabrakło historii, która nie pozwoli 
widzowi oderwać wzroku od sceny. 
Cyrk był na najwyższym poziomie, 
ale teatru wciąż mało. Potencjał grupy 
jest ogromny i aż prosi się, żeby go 
wykorzystać tworząc spektakl, po 
którym wszyscy będą zbierać szczęki 
z podłogi. Kuglarze mają ogromną 
przewagę nad aktorami, bo w teatrze 
dramatycznym ciężko jest widzów 
wprowadzić w totalne osłupienie. 
Podziw i szacunek dla umiejętności 
cyrkowców stawia ich od razu na 
wygranej pozycji. Nikt nie odważy się 
na krytykę, bo dla przeciętnego widza 
wariacje nawet z jedną piłką to będzie 
zdecydowanie za dużo. Jeżeli fabuła 
zawiedzie, to i tak pozostanie wrażenie, 
że oto byliśmy świadkami panowania 
nad ciałem i przestrzenią. Istotne jest 
to, na ile to wrażenie w nas pozostanie. 
I tutaj wkracza muzyka, scenografia, 
kostiumy i historia. Grupa Carnival 
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Carnival Otwarta Przestrzeń Cyrkowa 
OUT OF THE CIRCUS

scenariusz i reżyseria: Mateusz Kownacki 
kompozytor: Waldemar Osiński 
scenografia: Irmina i Marek Kot-Zagalscy 
wykonawcy kostiumów: Ola Adamczuk, 
Paulina Nawrot 
opieka techniczna: Piotr Wiklakobsada: 
Justyna Kozulska-Biesiada, Artur 
Perskawiec, Irmina Kot-Zagalska, 
Marek Kot-Zagalski, Mateusz Kownacki, 
Marzena Lesiak, Magda Smorąg, Jan 
Wilczkowski
premiera: 25 marca 2013 w ramach 
Dotknij Teatru 2013

jest jeszcze na początku drogi do 
wypracowania sobie pozycji na 
kulturalnej mapie Łodzi. Jeszcze 
nie wszyscy o nich słyszeli, nie 
wszyscy ich widzieli, nie wszyscy 
docenili. Jestem jednak przekonana, 
że obserwacja dalszego rozwoju 
artystów będzie przeżyciem nie tylko 
estetycznym, ale również niezwykle 
ekscytującym.

Sami swoi, czyli 
spotkanie przy 
płocie
Damian Białek

Wyznacznikiem dobrej sztuki czy 
powieści jest to, że – niezależnie 
od czasów – prawdy w nich zawarte 
sprawdzają się w takim samym 
stopniu, jak w momencie napisania. 
Tak jest z Zemstą Fredry. Waldemar 
Śmigasiewicz nie zmienił treści 
– chciał ukazać dawną swadę na 
gruncie choć trochę współczesnym. 
W jakimś stopniu mu się to udało.

Wystawienie Zemsty nie jest rzeczą 
łatwą. Język, trochę hermetyczny, 
starodawny, nie jest na tyle elastyczny, 
aby sprawdził się w każdej adaptacji, 
która próbuje przenieść sztukę na grunt 
współczesny. Klasę reżysera można 
poznać po tym, że przez cały spektakl 
widz nie ma poczucia zderzenia 
z czasami minionymi. I chyba to 
Śmigasiewicz chciał osiągnąć.

Szczególną rolę odegrała scenografia. 
Dwie strony sceny – jedna biała, 
w której rezydował Cześnik (Cezary 
Żak), a druga czerwona, zajęta przez 
Rejenta Milczka (Wiktor Zborowski) 
– miały symbolizować polską flagę 
i podział polskiego społeczeństwa na 
dwie części: tę pobożną i spokojniejszą 
– Rejenta, i tę gwałtowniejszą, 

.
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Och-Teatr w Warszawie
ZEMSTA

Aleksander Fredro
reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz 
scenografia, kostiumy: Maciej Preyer 
światło: Waldemar Śmigasiewicz, Maciej Preyer
opracowanie muzyczne: Waldemar Śmigasiewicz, Michał Cacko 
obsada: Cezary Żak (Cześnik Raptusiewicz), Wiktor Zborowski (Rejent Milczek), Artur Barciś (Józef 
Papkin), Zofia Zborowska (Klara Raptusiewiczówna), Michał Piela (Wacław Milczek), Wojciech Pokora 
(Dyndalski), Viola Arlak (Podstolina), Adam Serowaniec (Michał Kafar), Otar Saralidze (Maciej Miętus)
premiera: 14 lutego 2013

bardziej „oświeconą” – Cześnika. Na 
samym środku, nad murem, pojawiła 
się ledwie dostrzegalna polska flaga 
(gdyby ktoś miał wątpliwości, co to za 
kolorystyczna analogia). Duże znaczenie 
miała też specyfika sceny Och-Teatru 
z charakterystyczną podwójną widownią. 
Dzięki temu widzom o wiele łatwiej było 
zapanować nad akcją, a dychotomiczny 
podział ułatwiał identyfikację z którąś ze 
stron.

Obsada już „na papierze” prezentowała 
się znakomicie. Wśród naprawdę dobrych 
aktorów wyróżniał się szczególnie Artur 
Barciś w roli Papkina. Publiczność co 
chwila wybuchała śmiechem w reakcji 
na wyczyny sympatycznego mitomana, 
któremu nic nie wychodziło. Wszystko 
było zagrane z wyczuciem, bez 
niepotrzebnych wyolbrzymień, o co 
łatwo przy tak ekspresyjnej postaci. Na 
uwagę zasługuje także Michał Piela, który 
bardzo przekonująco wcielił się w rolę 

Wacława, syna Rejenta. Grał równo, ani 
razu nie obniżając poziomu.

Poza ogólnym bardzo dobrym odbiorem 
sztuki, zdarzyły się oczywiście pewne 
mankamenty. Zabrakło odniesień do 
aktualnej rzeczywistości (nie licząc 
scenografii), co oczywiście łatwe nie 
jest, jeśli nie zmienia się treści utworu. 
Można się było posłużyć chociażby 
odpowiednimi, trochę łamiącymi 
konwencję rekwizytami.

A jednak warto pójść na Zemstę w takiej 
obsadzie i w ten sposób wyreżyserowaną. 
Szczególnie ze względu na drugą część 
spektaklu – i bawi, i przykuwa uwagę do 
tego stopnia, że widz nie chce, by historia 
kończyła się w taki sposób. Widać to było 
po reakcjach publiczności, która doceniła 
aktorskie zaangażowanie długimi 
brawami. Spektakl zadowoli nie tylko 
szkolne wycieczki. 
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Sprzedawcy gumek w reżyserii 
Joanny Zdrady to historia trójki 
ludzi zagubionych w swoim życiu, 
opowieść o ich skrywanych marzeniach 
i materialistycznym podejściu 
do rzeczywistości. Bela to typowa 
romantyczka czekająca na „tego 
jedynego”, a Johanan – wiecznie 
napalony fajtłapa bez ustanku 
szukający wolnej i chętnej kobiety 
– marzy skrycie o żonie i dzieciach. 
Shmuela nie opuszcza wizja Teksasu 
i czekającej na niego uroczej, seksownej 
Jane. Wszyscy uwikłani są w miłosny 
trójkąt bermudzki, gdzie uczucia 
równie szybko się pojawiają, co gasną. 
Emocje zastępowane są przez chłodne 
kalkulacje wypełnione spekulacjami 
na temat tego, co każde z nich ma do 
zaoferowania albo, co ważniejsze, jakie 
korzyści może osiągnąć. Bohaterowie 
tkwią we własnych przyzwyczajeniach, 
jednak nawet mimo licznych szans 
nie robią nic, żeby zmienić swoją 
egzystencję. Wprawdzie Bela marzy 
o małżeństwie, jednak nie chce stracić 

niezależności, a Johanan chciałby mieć 
żonę, lecz boi się utraty majątku. Shmuel 
chce wyjechać, ale przez myśl mu nie 
przejdzie podział posiadanej kolekcji 
prezerwatyw na kilka mniejszych 
w celu ułatwienia sprzedaży. Kurczowo 
trzyma walizkę z powyższą zawartością, 
jakby była czymś najcenniejszym na 
świecie. W drugiej części spektaklu 
mimo upływu dwudziestu lat postacie 
popełniają wciąż te same błędy, nie 
wyciągając wniosków z czasów młodości.

Dodatkowym bohaterem, niemym, 
ale jakże wymownym, jest właśnie 
walizka pełna prezerwatyw. Tytułowe 
gumki stają się symbolem zamknięcia 
bohaterów na emocjonalną bliskość 
z drugim człowiekiem. Ukryte 
w walizce, która jest przedmiotem 
transakcji, przedstawiają też mentalność 
bohaterów, kierujących się w życiu 
zasadą „wszystko albo nic”. Nie idą oni 
na kompromisy z innymi, nie wchodzą 
w układy. Ich cele stawiane są ponad 
wszystko. Sztuka budzi w widzu 

Zamknięci w mentalnych 
prezerwatywach
Kamila Potapiuk

„Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy 
czują” – powiedział kiedyś Jonathan Swift. Zmarnowane szanse, 
żądza pieniądza, tłumione pragnienie miłości, pikantne sceny i pełne 
podtekstów zabawne dialogi to kwintesencja sztuki wystawianej 
w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Sztuki, która jest 
tragikomedią z nutą musicalu, przeznaczoną tylko dla dorosłych 
widzów. 
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refleksję na temat  egoistycznej postawy 
współczesnych ludzi.  W dzisiejszych 
czasach coraz częściej myślimy 
bowiem o własnej wygodzie, nie 
zważając na ludzi dookoła nas, a nawet 
wykorzystując ich do osiągnięcia 
własnych celów. Czerpiemy korzyści, 
nie dając nic w zamian, jesteśmy 
jednostronni, samolubni. Chcielibyśmy 
być samowystarczalni, jednak nie 
zawsze się to udaje. 
Johanan ukazuje też problem niemocy 
wobec własnych słabości. Jest 
sfrustrowany swoją nieasertywnością 
wobec innych, brakiem zaufania do 
samego siebie, niską samooceną. 
Przypomina klauna, który co chwilę się 
śmieje, ale w rzeczywistości wcale nie 
jest mu do śmiechu. Z czasem nabiera 
jednak dystansu do siebie i otaczającej 
go rzeczywistości.
Aktorsko najlepiej wybrnęła Anna 
Demczuk, której niewątpliwie sprzyja 
Mała Scena (tutaj odgrywa także 
chociażby mistrzowski Mój boski 
rozwód). Jej powalająca na łopatki 
mimika twarzy wywołuje u widza co 
chwilę salwy śmiechu. Aktorka radzi 
sobie nawet z partiami śpiewanymi, 
czego nie można powiedzieć o panach. 
Józef Hamkało i Grzegorz Pawłowski 
niestety nie wypadają już tak korzystnie, 
większość ich partii wokalnych (a już 
zwłaszcza utwór, w którym śpiewają 
obydwaj) zdaje się być wymuszona, 
a czasami wyczuwa się fałszywą 
nutę. Pawłowski wypada lepiej jako 

ślepiec, a nerwowe, momentami wręcz 
histeryczne  zachowanie Johanana-
Hamkały jest tak realistyczne, że aż chce 
się potrząsnąć nim z całej siły, aby się 
pozbierał i uwierzył w siebie. 

Scenariusz jest  trafnie dobraną 
mieszanką tragedii i komedii. 
Niejednokrotnie z rosnącego napięcia 
aktorzy płynnie przechodzili do lekkich 
scen. Sztuka trwa 180 minut, jednakże 
jej skrócenie o około pół godziny 
(chociażby kosztem kilku partii 
śpiewanych) nie wpłynęłoby znacząco na 
fabułę.. W trakcie przerwy wielokrotnie 
słychać było głosy, iż spektakl się 
dłuży. Pomysł z porównaniem zmian 
jakie zaszły w bohaterach na przełomie 
dwudziestu lat jest dobry, ale  jego 
realizacja mogłaby być bardziej zwarta, 
a przez to konkretniejsza. Specyficzne 
kostiumy nadają wszystkiemu charakter 
groteski, zawieszenia w trudnym do 
ustalenia czasie i miejscu, co z kolei 
nadaje uniwersalny charakter sztuce. 
Panowie ubrani są w czarne stroje 
obszywane kolorowymi akcentami, 
aktorka natomiast ma biały kitel 
aptekarski podszyty różowym 
materiałem, który nasuwa skojarzenia 
z frywolnością i seksem. 

Technicznie spektakl jest całkiem 
ciekawy. Odbiorca zostaje zaskoczony 
już w chwili wejścia na salę, widząc 
siedzącą za ladą aktorkę, która przygląda 
się publiczności, przeliczając przy tym 
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Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
SPRZEDAWCY GUMEK

Hanoch Levin
Reżyseria: Joanna Zdrada
Scenografia: Joanna Zdrada
Kostiumy: Zofia Mazurczaks
Muzyka: Krzysztof Konieczny
Obsada: Anna Demczuk (Bela Berlo), Józef Hamkało (Johanan Cingerbaj), Grzegorz Pawłowski 
(Shmuel Sprol), Anna Kotarba (Jane – gościnnie) 
Premiera: 23 marca 2012

pieniądze. Początkowa konsternacja 
na dobre podsyca zainteresowanie 
sztuką: widz odnosi wrażenie, że 
właśnie wszedł z butami w czyjeś 
życie, stał się częścią toczącej się 
historii. Uwaga odbiorcy skupia się 
na poszczególnych elementach sceny 
dzięki dobrze dobranemu oświetleniu 
-– sterylne białe światło w aptece 
jest odzwierciedleniem twardej, 
konkretnej rzeczywistości, a różowo-
fioletowe podkreśla namiętność 
chwili. Ciekawym rozwiązaniem są 
multimedialne wstawki wtrącające 
refleksję o ludzkiej egzystencji. 
Czarno biały, a w zasadzie szary 
obraz wprowadza widza w całkowite 
skupienie, a nawet trans. Człowiek 
zaczyna zastanawiać się nad swoim 
własnym życiem. Akcja nie rozgrywa 
się już tylko w teatrze, sceną staje się 
też ludzki umysł i uczucia.  

Sprzedawcy gumek to sztuka, która 
nawiązuje do początków teatru. 

Wydarzenia, niczym w dramacie 
antycznym, przeplatane są pieśniami. 
Można powiedzieć, że występują 
też tragiczni bohaterowie, którzy 
są zdeterminowani by zdobywać 
pieniądze, zamknięci na wszelkie 
decyzje związane ze swoim życiem 
i jego zmianą. Los kieruje nimi 
tak, że omija ich miłość i przyjaźń. 
Cały spektakl można spuentować 
powiedzeniem: „pieniądze szczęścia 
nie dają”..
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Po raz pierwszy nie mogłem znaleźć 
dobrze pasującego klucza u autora 
Krzyku. Kwestia tym bardziej 
zadziwiająca, wszakże Autobus 
jest remiksem – intertekstualnym 
dialogiem ze spektaklem warszawskiej 
Akademii Ruchu. A ciężko znaleźć 

w Polsce artystę, który podobnie jak 
Kaczmarski z namiętnością grzebałby 
w wątpliwościach tradycji.

„To doświadczenie ekstremalne, 
niedające się w sposób jednoznaczny 
zdefiniować ani jako spektakl, ani 

Autobus RE//MIX
Paweł Marciniak

Motyw autobusu mógłby przywołać tematykę mocno już 
wyeksploatowaną i utartą w kulturze, jednak nie w przypadku 
Autobusu zaproponowanego przez poznańską Strefę Ciszy. Nie 
będzie szalonej jazdy rodem z obrazu Bronisława Wojciecha Linkego 
i napędzającej ją ekfrazy Jacka Kaczmarskiego. Nie będzie nawet 
uprzedmiotawiających podmiot megafonów z Poczekalni. Czego zatem 
się spodziewać? 
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jako performance” – to tylko niewielki 
fragment zapowiedzi, jaki można 
znaleźć w programie Sceny Roboczej. 
Z tym stwierdzeniem – jakkolwiek 
niejasnym i rozmytym – nie można się 
nie zgodzić. Co zrobić, ażeby uczynić 
je bardziej przejrzystym? Po prostu 
wyrzucić jedno – przewartościowujące 
całość – słowo, celowo nie zdradzę 
jeszcze, które dokładnie. Uwielbiamy 
przestrzeń „pomiędzy”, kochamy się 
w niezrozumiałym, udając poszukiwania 
sensów ukrytych. Nadal nie potrafimy 
odnaleźć się w żadnym konkrecie. 
Formalnie taką pozycję przyjmuje 

ten spektakl, dokładając kolejną 
cegiełkę do – potężnej – mitologii à la 
polonaise. Pozornie na sporą niekorzyść 
atrakcyjności spektaklu. Niedosyt 
pozostaje wiernym towarzyszem widza, 
któremu wybrzmiewa w głowie jedno 
pytanie: dlaczego nie można usiąść 
w tej przestrzeni – stylizowanej na 
pewnego rodzaju cliché poczekalni 
polskiego dworca PKS – razem z tymi 
ludźmi? Dlaczego to, co teraz tylko 
brzmi w uszach, nie może ich rozsadzić? 
Wspaniała okazja, aby wyobrazić sobie 
uczucia, które mogłyby się tam – wśród 
nich – narodzić. I znów estetyka jest od 
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nas szybsza, a spojrzeć w oczy należy 
szczerze: „doświadczenie” czy jednak 
tylko „przeżycie” ekstremalne? 
Wspaniały jest za to koncept – 
zaskakujący i skrajny emocjonalnie. Czy 
to jeszcze jest „język”? Czy tu jeszcze 
w ogóle istnieje jakaś „tożsamość”? 
Doskonała realizacja egzystencjalnej 
pustki, tej samej, przed którą drżał 
Ionesco w swoich sztukach. To 
duży sukces, wszak milczenie jest 
prawdziwym silnikiem tego autobusu. 
Motorem napędowym w tej pozornej 
przejażdżce szaleńców, która śni się 
zahipnotyzowanemu widzowi. Jakże 
się pragnie poczuć ten autobusowy 
ścisk, zapach, szelest ubrań i wieczny 
problem z miejscem. Nieodżałowana 
to chęć odnalezienia siebie samego na 
płótnie Linkego, by znaleźć się wśród 
przerażających karykatur, strzępków 
narodowej przynależności. To potężna 
ochota, by współtworzyć te drastyczne 
kompozycje – „godne płócien Boscha czy 
Bruegla” – i, tak jak słusznie pisze Diana 
Wasilewska, niemalże obcych sztuce 
polskiej. 

Spektakl, przygotowany przez 
aktorów Strefy Ciszy, to jedna z odsłon 
cyklu RE//MIX, mającego na celu 
interdyscyplinarne aktywowanie 
projektów, które w dość znaczny sposób 
wpływały na twórców obecnych. 
Oddziaływanie zapewne jeszcze 
się nie zakończyło, a poznańska 
grupa chętnie utwierdza pomost 
łączący ją z prekursorem – w tym 

wypadku legendarną Akademią 
Ruchu. „Z perspektywy czasu (…) 
odkrywamy wiele tych świadomych 
i nieuświadomionych inspiracji, 
a nawet polemicznych odniesień”. Aż 
chce się uruchomić narzędzia Lęku 
przed wpływem Harolda Blooma. 
Oczywiście nie pora na dogłębną 
analizę całokształtu twórczego na 
polu korelacji i nawiązań, jednak 
w takim intertekstualnym – lub 
bardziej postmodernistycznie: 
interdyskursywnym – ujęciu być 
może broni się, nazwana przeze 
mnie, „nieśmiałość formalna”. 
Przetransponowanie miasta do sali 
teatralnej jest naddaniem sensów. 
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Teatr Strefa Ciszy w Poznaniu
AUTOBUS RE//MIX

scenariusz: praca zespołowa
reżyseria: Adam Ziajski
scenografia: Adam Wojda
obsada: Alicja Piotrowska, Piotr Kamiński, Adam Wojda
produkcja: Komuna//Warszawa
premiery: warszawsla 9 grudnia 2012, poznańska 16 lutego 2012

Jest ową walką (która kreuje pozory 
nieatrakcyjności) z Mistrzem, 
elementem nowym i całkowicie 
autorskim, obrazującym próbę 
oderwania, odcięcia i wyzwolenia. Temat 
pozostaje ten sam, a element nowy 
ujawnia się w sposobie jego realizacji. 
To uzasadniałoby, dlaczego widz jest 
jeszcze „obok”. Najwyraźniej nie czas na 
„w”, które – jeśli zawierzymy badaniom 

amerykańskiego uczonego – ma dużą 
szansę nastać. 

Jest jeszcze jedno. Drzwi otwierają się 
za szybko i – w przypadku poznańskiej 
Sceny Roboczej – za szybko pojawia 
się czerwień ścian. Jeśli nie dane jest 
do owego autobusu wejść, to chyba 
warto zapatrzeć się w niego przez te 
czterdzieści minut. Pozostaje niepokój. .
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Podróż, którą oferuje Piotr Cieplak, 
ma swoisty charakter. Jest to wojaż 
poprzez muzyczne rymy z żyjącymi 
przedmiotami i zwierzątkami o jasno 
zarysowanych charakterach. Cieplak 
sprawia, że każdy widz jest Guliwerem, 
oczekującym na kolejne stacje w tej 
fantazmatycznej  wędrówce. Ze sceny 
wita nas świat kingsajzu. Wszystko jest 
nieproporcjonalnie duże: mop, szczotka 
i łyżka do butów, pudełko zapałek, 
kontakt. To, co z pozoru przerażające, 
okazuje się  jednak bezpieczne, 
bo oswojone przez przyjaznych 

bohaterów. Postaci są jakby skrojone dla 
bohaterów z bajki Słoń Trąbalski albo 
performansu rodziny Tralalińskich. 
Każda z nich zajmuje swoje miejsce 
na charakterologicznej mapie 
Tuwimowskich dzieł. Wprowadzają 
nas w radośnie abstrakcyjny wymiar, 
są przewodnikami w podróży 
tytułowym środkiem lokomocji. Ale 
pozostaje pewien niedosyt. Cieplak, we 
wspomnianym wcześniej wywiadzie, 
wspomina, że lokomotywa właściwie 
nie pojawia się w spektaklu. Można ją 
usłyszeć, można zakołysać się w rytm 

Ruszyła maszyna
Aleksandra Pyrkosz

Jak czytamy w wywiadzie z Piotrem Cieplakiem przeprowadzonym 
dla „Gazety Wyborczej”, jego spektakl  to wyraz sojuszu 
przedszkolaków z ludźmi dorosłymi przeciwko tym, którym 
wydaje się, że pozjadali wszystkie rozumy. Lokomotywa jest 
miejscem w czasoprzestrzeni oddziałującym na wyobraźnię , 
pozwalającym zatopić się w świecie fantazji i dziecięcych wspomnień, 
wprowadzającym w nastrój podróży.
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Teatr Powszechny im. Hübnera w Warszawie
LOKOMOTYWA 

na podstawie wierszy Juliana Tuwima
reżyseria: Piotr Cieplak
scenografia:Andrzej Witkowski
muzyka: Kormorany (Paweł Czepułkowski, Michał Litwiniec)
inspicjent:Marek Gorzkowski
obsada: Eliza Borowska, Maria Robaszkiewicz, Olga Sawicka, Mariusz Benoit, Andrzej 
Masztalerz, Sławomir Pacek
premiera: 27 lutego 2013 

jej stukotu, można niemalże poczuć 
zapach stali w powietrzu i wilgoć 
pary ulatniającej się z jej komina. Ale 
ona nie istnieje i ani bohaterowie, ani 
my nie doczekamy się jej widoku. To 
beckettowski motyw oczekiwania na 
coś, co nigdy nie przyjdzie. 
Pozostaje pytanie, a brak odpowiedzi 
jątrzy pewną pustkę. Dlaczego karmi 
się dzieci takim abstrakcyjnym 
egzystencjalizmem? Cieplak podkreśla 

istnienie prostej logiki w spektaklu, ja 
jednak odnajduję tu usilne wkładanie 
miana logiczności tam, gdzie mamy do 
czynienia raczej z fragmentarycznością. 
Spektakl nie miał punktu 
kulminacyjnego i wyraźnego końca. 
To jedynie podróż przez kilka stacji 
stworzonych przez architekturę wierszy. .
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