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Miejsce akcji dramatu Anny Burzyńskiej przy-
pomina poddasze wyłożone boazerią z dwojgiem 
zakamuflowanych drzwi po obu stronach i z sza-
rym ekranem w tle. Pośrodku pomieszczenia stoi 
drewniany stół z pozakładanymi nań krzesłami. 
Pierwsza scena, która świetnie obrazuje stan po-
kawałkowanego umysłu choreografa (Grzegorz 
Mielczarek). Punktowe światło raz za razem wy-
dobywa z mroku postać w charakterystycznej dla 

Niżyńskiego pozie, ubranego w zgrzebną koszulę 
i spodnie. W chwilę później do uszu publiczności 
dobiega odgłos owacji, a tancerz podnosi ręce 
w geście wdzięczności – potem zapada ciemność. 
Sytuacja powtarza się kilkakrotnie i daje bardzo 
sugestywny obraz, tym bardziej, że wszystkie po-
dejmowane przez baletmistrza ruchy wykonywa-
ne są w zwolnionym tempie, jakby wpisane były 
w nie obawa czy nadmierna ostrożność.

CÓŻ JEST PRAWDA?
Niżyński. Zapiski z otchłani w reżyserii Józefa Opalskiego to spektakl próbujący 
znaleźć  sposób  na wysłowienie mechanizmów  tkwiących gdzieś  na pograniczu 
ekstremalnej wrażliwości i szaleństwa. Przedstawienie bazujące na Dzienniku ojca 
współczesnego tańca ułożone jest z migawek wspomnień i zlepków świadomości 
dotyczących relacji z ludźmi i utraty połączenia z samym sobą.

 fot. Marta Saint Tokarz
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Ascetyzm inscenizacyjny utrzymuje się zresz-
tą do końca spektaklu. Na scenie nie pojawia 
się żaden dodatkowy mebel, światło rzucane 
w różnych miejscach wyznacza pole gry, a postać 
impresaria (Sławomir Maciejewski) i doktora 
(Tadeusz Zięba) ze szpitala psychiatrycznego 
użycza swojej powierzchowności odpowiednio 
teściowej Niżyńskiego i Oskarowi – ojczymowi 
jego żony, Romoli (Agnieszka Judycka), która 
występuje z kolei także pod postacią kokoty. 
Zabieg ten wpisuje się zresztą w bardzo dobrze 
wyczuwalny rytm powracającego tekstu, kwestii 
wypowiadanych przez tych samych bohaterów 
ze zróżnicowanym ładunkiem emocjonalnym.

Mocna scena interakcji lekarza z pacjentem, 
polegająca na odpowiadaniu skojarzeniem na 
zadane przez drugą stronę słowo, powracająca 
także w wersji z odwróconymi rolami, z cza-
sem staje się niedbale artykułowanym ciągiem 
słów, które de facto determinują świat i sposób 
jego – z czasem – coraz bardziej wypaczanej 
percepcji. Główny wątek tego spektaklu oscyluje 
wokół traumy z dzieciństwa związanej z gło-
dem, zaplątaniem w intymną – tak na poziomie 
uczuciowym, jak i fizycznym – relację tancerza 
z żoną i z jego impresario, Sergiuszem Diagile-
wem. Tym samym zdiagnozowana u Wacława 
schizofrenia staje się figurą jego, ujętego mniej 
lub bardziej metaforycznie, wewnętrznego roz-
szczepienia. Do symbolu podobnej rangi urasta 
stół: stojący dokładnie na środku pomieszczenia, 
kojarzy się z jedzeniem, rodziną, tym „normal-
nym życiem”, do powrotu w które próbuje namó-
wić Niżyńskiego żona. Z drugiej jednak strony 
ów mebel staje się przeszkodą w tańcu, wyzna-
cza chorobliwą oś, wokół której odbywa się ruch 
postaci: raz do przodu, raz do tyłu.

W spektaklu Józefa Opalskiego, pomimo 
scenicznej wstrzemięźliwości, tkwi jednak pew-
na przesada. Przejawia się ona w nadmiernej 
gadatliwości, w przesadzonej w moim odczuciu 
dbałości o realizm postaci, w niepotrzebnym 
w aż takim stopniu werbalnym podkreślaniu 
utraty zmysłów. Powracające postaci, na zmianę 

wchodzące do i opuszczające głowę Niżyńskiego, 
są natomiast gwarantem jednego: wbrew temu, 
co widać, nie istnieją tu i teraz. Ów brak syn-
chronu między ciałem i umysłem jest podstawo-
wym pomysłem na dramat Burzyńskiej. Niejed-
noznaczność każdej z postaci potęgowana zosta-
je nie tylko poprzez zdublowanie ról, ale także 
poprzez odnalezienie naturalnych charakterolo-
gicznych sprzeczności zapisanych w bohaterach. 
W związku z podobnym zabiegiem prawda, 
niezależnie czy historyczna, czy osobista – tu 
zapośredniczona dodatkowo przez Dziennik – 
jako pewien obiektywny konstrukt umieszczony 
gdzieś poza, po prostu nie istnieje. Pomimo 
podjęcia pewnych istotnych tropów przez zespół 
krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego, 
Niżyński pozostaje siłą rzeczy postacią na poły 
literacką, pewnym wyobrażeniem czy wariacją 
na temat biografii kogoś, kto był. Także z uwagi 
na konsekwentne operowanie czasem przeszłym 
jest to konstatacja wprowadzająca do spektaklu 
istotną nutę melancholii.

Joanna Żabnicka
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Niżyńskiego poznajemy w kryzysie – nie po-
trafi się ukłonić do braw publiczności. Następnie 
doświadczamy jego majaczenia – widzi oko – oko 
dla Niżyńskiego „jest teatrem”, a następnie mat-
kę, której obiecuje, że wyciągnie ją z biedy. Żona 
namawia go, żeby wrócił na scenę i tańczył. Wa-
cław nie chce – tym razem pragnie pisać. Jest bo-
giem – bo kocha wszystkich ludzi. Niżyński, jak 
można było usłyszeć w rozmowie po spektaklu, 
ponoć nie był inteligentnym człowiekiem, za to 
miał wspaniałe ciało i niezwykłą wrażliwość. Jego 
krucha osobowość mogła stanowić przyczynę 
manipulacji dokonywanej na nim przez Romolę 
i Sergiusza Diagilewa. 

Na scenie zaistniała relacja zwana potocznie 
„trójkątem”: Niżyński (Grzegorz Mielczarek) 
pomiędzy swoją żoną Romolą (Agnieszka Judyc-
ka) a swoim impresario Diagilewem (Sławomir 
Maciejewski) wykonują wspólny taniec: Diagilew 
zdaje się walczyć z Romolą o ciało Niżyńskiego. 
Realizatorzy obawiali się tautologii, więc nie po-
kazali Niżynskiego w akcie szaleństwa. Spektakl 
nawiązywał jednak do tego właśnie okresu życia 
tancerza, w którym zaczął terapię u psychiatry. 
Punktem wyjścia jest po prostu całkowite roz-
stanie się ze światem artysty, który występował 
na wielu europejskich scenach. Nie dzięki sobie 

NIŻYŃSKI W OTCHŁANI 
W  momencie,  w  którym  piszę  ten  tekst,  od  zakończenia  spektaklu  Niżyński. 
Zapiski z otchłani minęło zaledwie kilka godzin. W mojej głowie pusto. Nic nie 
pamiętam.  Nie  ma  o  czym  rozmawiać,  ani  zastanawiać  się  nad  określonymi 
sensami. Bo w tym spektaklu nic nie zostało określone. 

Teatr im. Juliusza Słowackiego Kraków 
Anna Burzyńska 
Niżyński. Zapiski z otchłani 
reżyseria: Józef Opalski 
scenografia i kostiumy: Przemysław Klonowski 
reżyseria światła i projekcje: Marta Saint 
Tokarz 
choreografia: Jacek Tomasik 
obsada: 
Romola/Kokota – Agnieszka Judycka 
Sergiusz Diagilew/Emma – Sławomir 
Maciejewski 
Wacław Niżyński – Grzegorz Mielczarek 
Doktor/Oskar – Tadeusz Zięba 
premiera: 1 grudnia 2013

– dzięki Diagilewowi. Relacje między postaciami 
w spektaklu są niejasne, nie skupia się on na ich 
charakterystykach. 

Tytuł wskazuje, że świat przedstawiony to 
osobisty świat artysty. Zapiski stanowią z reguły 
prawdziwe wyobrażenie tego, co otacza piszące-
go – prawdziwe w znaczeniu nieprzekłamane, 
z własnego punktu widzenia. Brakowało mi oso-
bistego spojrzenia, komentarza Niżyńskiego jako 
postaci scenicznej, w którą wcielił się Grzegorz 
Mielczarek. Tak, żebym miała pewność, że to 
właśnie o nim jest ten spektakl, a nie wyłącznie 
o żonie-kokocie, która stereotypowo pragnie 
normalnego życia rodzinnego. 

Natalia Grygiel 
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Realizatorzy schodzą niżej, głębiej, do sedna 
relacji – dosłownie i w przenośni. Nad sceną 
wiszą oficjalne stroje, bogate, eleganckie, pełne 
krynolin i tafty, z epoki. Nikt ich nie założy, bo 
przeznaczone są do pokazania na zewnątrz, 
a my się znajdujemy wewnątrz, pod spodem, 
bliżej ciała, bliżej emocji, jesteśmy również 
w świecie bez konwenansów. Bohaterowie są 
w bieliźnie i wszyscy jakby nie na swoim miej-
scu. Przez dłuższy czas z góry na scenę sypią się 
kępki włosów tworzące spory stos, jakby ktoś ko-
muś systematycznie te włosy odbierał, przycinał 
na swoją modłę, aż do skóry. 

W sytuacji wyjściowej carycę Elżbietę trawi 
śmiertelna choroba, odbierająca władzę nad 
sobą, swoim ciałem, co jednak nie przeszka-
dza jej władać synem i przyszłą synową. Książę 
Piotr nie jest zdolny do spłodzenia potomka czy 

utrzymania władzy, odrzuca też żonę na wszyst-
kich możliwych poziomach. Katarzyna zaś jest 
tylko ciałem, cudzym narzędziem, produktem 
www.caryca.com. Ciałem, które ma spełniać za-
lecenia matki i powinno się przypodobać mężo-
wi czy podstawionemu mężczyźnie. Pokrycie na 
zlecenie - to brutalny świat pokrewny twórczości 
Jelinek. Katarzyna jest inkubatorem dla dziecka, 
które rodząc się, na zawsze odbiera jej dawny 
wygląd, czyniąc ją obcą dla samej siebie. Jej ciało 
nie należy do niej, staje się towarem czy dobrem 
zarządzanym przez innych. Sytuacja, w której 
znajduje się bohaterka, jest opresyjna, oparta 
na przemocy, odzierająca z godności. Katarzyna 
jest naga i pozwala na te zabiegi, ale do pewnego 
czasu. W pewnym momencie staje się własnym 
zarządcą. Wkłada halkę. Zdobywszy wiedzę do-
tyczącą reguł gry tego świata zaczyna zmieniać 

GORZKIE GODY
Caryca Katarzyna Jolanty Janiczak to fantazja historyczna, w której realna postać 
Katarzyny II Wielkiej staje się bohaterką współczesnej, ale zarazem uniwersalnej 
opowieści o cielesności, przemocy i władzy. Bohaterowie przedstawieni zostają 
w  sytuacji  niedopasowania  do  funkcji,  którą  narzuca  rola  społeczna  czy 
wymagania  innych.  Twórców  nie  interesują  oficjalne  portrety  czy  też  zgodna 
z jakąś narracją historyczną biografia postaci. Podążają własnym tropem, biorąc 
za punkt wyjścia sytuacje, które stały się lub mogłyby się stać ich udziałem. 
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się z biernej w czynną i świadomie wykorzystuje 
swoją seksualność. Teatralizuje ją, wystawia na 
pokaz, zachęcając widzów do dotykania swoich 
piersi ukrytych za miniaturą sceny w formie 
kartonika. Rozdaje siebie ludziom dookoła, ale 
na swoich zasadach. Jakby przemieliła wszyst-
kie dotychczasowe doświadczenia w rezerwuar 
toksycznej siły, swoją broń. Marta Ścisłowicz 
przechodzi od pierwotnie zagubionej, wrażliwej, 
choć zdecydowanej i budzącej sympatię do wy-
rachowanej, władczej, a jednak nieszczęśliwej. 
Łączy emocje rozpięte na szerokiej amplitudzie 
i jednocześnie dużej intensywności. Aktorka 
nawet negatywne reakcje widzów wykorzystuje 
jako energię dla swojej postaci. Im dalej Katarzy-
na sięga po władzę, tym więcej przybywa ubrań, 
tym więcej w jej oczach bezwzględności. Poja-
wiają się suknie, peruki, nawet scenę przykrywają 
liście. Otwiera się nowy rozdział. Osoby kolejno 
eliminowane wynoszone są w dużych workach 
w kratkę, takich jak z bazaru.

Postacią najbardziej kontrastującą z Katarzy-
ną jest Stanisław August Poniatowski. To piękno-
duch recytujący poezję i śpiewający Pugaczową, 
ale gotów jest oddać los kraju w cudze ręce bez 
większego zastanowienia. W monologu o Polsce 
rozrzuca po scenie buty, jakby od niechcenia. 
Te przedmioty, różne, niedopasowane, hurtowo 
zebrane, kojarzą się z jakąś formą zagłady, ale 
dla Poniatowskiego to tylko etap, który wieńczy 
znalezienie ciepłych kapci. Jednak to, co mówi 
o polskiej manii „tkania grupy pokrzywdzonej 
wiecznym roszczeniem” i narodowej nekrofilii, 
stanowi refleksję niestety wciąż aktualną.

Spektakl Wiktora Rubina jest pełen pomy-
słów, intensywnych zmian, które są atrakcyjne, 
ale nie przesłaniają tekstu, co tworzy spójną 
całość utrzymaną w szybkim tempie. Estetyka 
duetu Rubin i Janiczak może czasem przytłaczać 
i wydawać się efekciarska, ale nie w tym wypad-
ku. Caryca Katarzyna należy jednak w dużej 
mierze do aktorów – choć prym wiodą Ścisłowicz 
i Nosiński, to należy docenić cały zespół.

Ula Bogdanów

Niestety realia pisania festiwalowych recenzji 
w przypadku takiego spektaklu jak wczorajszy, 
dają się we znaki. Tekst do gazety musi powstać 
w jeden wieczór, od razu po zakończeniu spekta-
klu. Tymczasem Caryca Katarzyna zalicza się do 
kategorii takich przedstawień, które powinno się 
obejrzeć przynajmniej dwa razy, a już na pewno 
potrzeba czasu by je, mówiąc potocznie, „prze-
trawić”. Mniej więcej taka sugestia padła ze sceny 
pod koniec przedstawienia i bynajmniej nie było 
to przesadne stwierdzenie. Spektakl jest wielo-
warstwowy pod względem ilości wątków poru-
szanych w samym tekście, ale – co najważniejsze 
– bardzo bogaty i rozbudowany w warstwie wizu-
alnej. Właściwie każdy aspekt tego przedstawie-
nia wymagałby osobnego, szerokiego omówienia, 
począwszy od języka, a skończywszy na doskona-
łym aktorstwie i ruchu scenicznym.

Od samego początku nad sceną wiszą stroje 
z epoki, lecz postacie ubrane są „zwyczajnie”, ale 
za to z ciekawie dobranymi szczegółami, drob-
nymi atrybutami oddającymi ich charakter czy 
temperament. Tak skonstruowana scenografia nie 
pozostawia złudzeń co do tego, że tematem spek-
taklu nie będzie podręcznikowa historia związana 

FUCKING AMAZING!
Podczas zeszłorocznej edycji Gdyńskiej 
Nagrody  Dramaturgicznej  można  było 
zobaczyć  czytanie  finałowego  dramatu 
Jolanty  Janiczak  Caryca Katarzyna 
w  reżyserii  Eweliny  Marciniak,  a  na 
R@Porcie  –  konkursowy  spektakl  na 
podstawie  jej dramatu  Joanna Szalona; 
Królowa w  reżyserii  Waldemara 
Raźniaka. W obu interpretacjach teksty 
autorki  nie  wybrzmiały,  zdawały  się 
jałowe bądź niezrozumiałe. Na szczęście 
podczas  tegorocznej  edycji  R@Portu 
mieliśmy  okazję  zobaczyć  Carycę 
Katarzynę w  reżyserii Wiktora  Rubina, 
która jest strzałem w dziesiątkę.
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Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach
Jolanta Janiczak
Caryca Katarzyna
reżyseria: Wiktor Rubin
scenografia: Mirek Kaczmarek
obsada:
Elżbieta Romanowna – Joanna Kasperek 
Kanclerz – Dawid Żłobiński 
Katarzyna II – Marta Ścisłowicz 
Joanna bez numeru – Beata Pszeniczna 
Piotr I – Wojciech Niemczyk 
Lizawieta Woroncowa – Ewelina Gronowska 
Stanisław August Poniatowski – Tomasz 
Nosinski 
Paweł I – Andrzej Plata 
Alicja w Krainie Czarów – Dagna Dywicka 
Orłow Grigorij – Edward Janaszek
premiera: 13 kwietnia 2013
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z Carycą Katarzyną, a spektakl nie jest rodzajem 
pomnika, który powstał na jej cześć. Jak okazało 
się w dyskusji po spektaklu – dla wielu widzów 
było to zaskoczenie.

Caryca Katarzyna pokazuje, że kulturowe 
uwarunkowania mogą być rodzajem więzienia. 
To opowieść o relacjach władzy i ciała, w którym 
zapisują się obowiązujące normy, uprzedmio-
tawiające ciała, nie tylko kobiece, ale i męskie. 
Z tego punktu widzenia historia Carycy Kata-
rzyny staje się tylko pretekstem do refleksji nad 
współczesną rzeczywistością. Bo czyż mecha-
nizmy, jakimi rządzi się kapitalizm nie uprzed-
miotawiają ludzkiego ciała? By to dostrzec nie 
trzeba oglądać teledysków na MTV, wystarczy 
spojrzeć na billboardy reklamowe wiszące na 
ulicach. Dlatego też niezrozumiałe było dla mnie 
oburzenie niektórych widzów nagością obecną 
w spektaklu. 

To niezwykłe przedstawienie miało ogromną 
moc oddziaływania na publiczność, a przede 
wszystkim – pokazywania jej słabości, braku 
refleksji nad słowami padającymi ze sceny. 
Osobiście uderzały mnie przechodzące po sali 
fale śmiechu, wywołane jakimś sytuacyjnym 
żarcikiem czy zabawnym tekstem, lecz wypowie-
dzianym zaraz po zmaganiach bohaterów z ich 
własną samotnością, rozpaczą i bezradnością 
w budowaniu silnej podmiotowości. 

Najciekawszym i wyjątkowym momentem, 
który chyba każdemu zapadnie w pamięci na 
długi, długi czas, było zejście ze sceny Katarzy-
ny II zachęcającej widzów do dotykania swoich 
piersi (a trzeba dodać, że spektakl opowiadał hi-

storię przekroczenia, rezygnacji ze swojego ciała 
i ze swoich pragnień). Tylko jeden widz odmówił, 
a zaraz po tym nastąpił – cytując słowa Marzeny 
Sadochy z wczorajszej dyskusji – „teatralny cud”. 
Kobieta, która siedziała obok, zaczęła krzyczeć 
nie do aktorki, ale do postaci: „Ty kurwo Katarzy-
no z kloaki, jesteś kurwą!”, co powtórzyła jeszcze 
kilkakrotnie. Katarzyna II (w tej roli rewelacyjna 
Marta Ścisłowicz), błyskawicznie zareagowała 
na tę sytuację wchodząc z kobietą w interakcję, 
pełną emocji i napięcia. W tym momencie do-
szło do wytworzenia pewnego rodzaju energii, 
co rzadko zdarza się w teatrze. Nastąpiło prze-
kroczenie granicy pomiędzy rzeczywistością 
a kreacją teatralną – siedząc dwa rzędy powyżej 
bardzo mocno odczułam całe zdarzenie. Dla ta-
kich momentów jak ten naprawdę warto chodzić 
do teatru!

Joanna Grześkowiak
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BLOK MASŁOWSKA
Uczestnikami dwudniowej konferencji naukowej Dorota Masłowska teatralna organizowanej przez 

R@Port wspólnie z Katedrą Kultury i Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego byli krytycy i badacze literatury 
oraz teatru z całej Polski. 

Wystąpienia przygotowali: 
• prof. dr hab. Ewa Graczyk, 
• dr Joanna Puzyna-Chojka, 
• prof. dr hab. Krzysztof Kornacki, 
• prof. dr hab. Jan Ciechowicz, 
• prof. dr hab. Jacek Kopciński, 
• prof. dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, 
• mgr Katarzyna Kręglewska-Powązka, 
• prof. dr hab. Tomasz Swoboda 
• oraz redaktor Jacek Cieślak. 

W Teatrze Miejskim otwarto także wysta-
wę poświęconą tegorocznej jurorce R@Portu. 
Życie i twórczość Doroty Masłowskiej w latach 
1983‑2014 w kraju i za granicą nie tylko doku-
mentuje jej dorobek teatralny, ale i dystansuje 
się od stricte formalnego charakteru, korespon-
dując z estetyką zawartą w jej tekstach.
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Według Doroty Masłowskiej proces twórczy 
w języku polskim ma związek z byciem otoczo-
nym tym językiem – pisarz zależny jest od rze-
czywistości, która manifestuje się w języku wła-
śnie. Mieszkając w Berlinie, Masłowska oglądała 
polskie filmy na Youtube’ie, chodziła do polskiej 
biblioteki. Te i inne kwestie poruszyła podczas 
spotkania prowadzonego przez Pawła Huelle.
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