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ROZWOLNIONA NOWOCZESNOŚĆ
Spektakl Licheń story Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu jest hybrydą 
próbującą opowiedzieć o wszystkim po trochu, nie składając przy tym żadnych 
deklaracji. Sceniczny obraz tekstu Jarosława Jakubowskiego w reżyserii 
Tomasza Hynka materializuje się jako coś na kształt adaptacji statystyki: danej 
wprost, pozbawionej narracji czy innego rodzaju subiektywizmu, być może 
posiadającej lekkie zabarwienie społeczne, ale w zasadzie lepiej nie szukać 
pewności w kontekście tematu wiary. Zdaje się, że dla twórców przedstawienia 
ważny jest sam proces opowiadania, a stąd wyciągnąć można prosty wniosek, 
że stawką podjętych przez nich zabiegów nie jest efekt końcowy.

Scenografia toruńskiego spektaklu jest bardzo 
skromna. Całą przestrzeń zajmuje konstrukcja sta-
nowiąca połączenie drogi pątniczej przeznaczonej do 
pokonywania na kolonach oraz tak zwanych wiecz-
nych schodów – iluzji optycznej polegającej na tym, iż 
ma się wrażenie, że czworobok zbudowany ze stopni 
nieustannie prowadzi wchodzącego wyżej i wyżej. 
Na podeście, wyłożonym „świętymi obrazkami” jak 
kostką brukową, z prawej strony znajduje się w ścianie 
wypustka, która kojarzy się tak z umieszczonym przy 
wejściu do kościołów naczyniem z wodą święconą, jak 
i pisuarem. Na scenie pojawiają się w pozycji klęczącej 
różne postaci: małżeństwo, które na skutek wypadku 
spowodowanego przez ojca traci syna, gosposię-pro-
stytutkę, nowoczesną kobietę – bizneswoman mającą 
problem ze sferą emocjonalną swojego życia, męż-
czyzna w skórzanej kurtce chowający żal do swego 
zmarłego ojca, biskup, który utracił wiarę, a także roz-
goryczony miejscowy pan parkingowy i kobieta pobie-
rająca opłaty przed wejściem do sanktuaryjnej toalety. 
Zdawać się może, że każdy z bohaterów przyjechał 
do Lichenia jeśli nie w jakiejś intencji, to na pewno 
z konkretnym problemem. Tym, co z pewnością łączy 
wszystkie te postaci jest dziwna biała postać, która 
– co wywnioskować można z dialogów – jest formą 
wspomnienia, nieustępliwym echem przeszłości, któ-
re pod postacią zmarłych bliskich nawiedza pielgrzy-
mów. Jest coś niepokojącego w tej zjawie, która prze-
mieszcza się wraz z innymi, pełznąc na czworakach 
lub zwisając ze spodniej części podestu. Świetnie za-
grana, wielopłaszczyznowa rola Marii Kierzkowskiej 
jest jednym z nielicznych atutów tego spektaklu. 

W miarę postępu akcji historie postaci rozwijają 
się zgodnie z rytmem intonowanych przez zebranych, 
aż do jakiegoś ich rozwiązania: prostytutka staje się 

gosposią biskupa, mężczyzna z niesionym żalem do 
ojca wreszcie przestaje się kłócić ze zjawą. Zatrzyma-
nia pochodu na kolanach, rodzącego natychmiastowe 
skojarzenie z drogą krzyżową, padanie i leżenie krzy-
żem na podeście – wszystkie te zachowania pozostają 
nic nieznaczącym znakiem, sposobem na przetrwanie 
wyznaczonego czasu w tej chrześcijańskiej, spłaszczo-
nej Mekce. Przesuwająca się rytmicznie pielgrzymka, 
zawsze zahaczająca o toaletę w drodze na Golgotę 
zdaje się antytezą nie tylko wszelkiej duchowości, ale 
i intelektualnej przyzwoitości. Powracające w mono-
logach motywy pojawiają się jakby jedynie po to, by 
dopełnić obowiązku strony formalnej: tekst piosenki 
Lipnickiej, tęsknota za synem, poszukiwanie utraco-
nej szansy, alkoholizm – dlaczego nie? Może jeszcze 
litania o obieraniu ziemniaków i sprzątaniu w domu 
dla zasady? Utyskiwanie na kicz i złotą kopułę? Mamy 
to. Kastracja dokonana na mężczyźnie, który zgwałcił 
dziewczynę przez nią właśnie, związanie go mot-
kiem wełny (!) i koniecznie: plaśnięcie przyrodzenia 
o ścianę nieopodal pisuaru – bardzo proszę! Pomysł 
zarówno dramatopisarza, jak i reżysera na tę historię 
rozciągnięty jest do przezroczystości w najlepszym 
razie w dwu wymiarach, konsekwentnie rugując ten 
najbardziej pożądany – głębię. Nikt nie stara się nawet 
zabrać głosu w jakiejkolwiek sprawie na serio, wszyscy 
umywają ręce.

W zasadzie dramat ten mógłby rozgrywać się 
w każdym innym miejscu użyteczności publicz-
nej i być równie nieprzydatny. Podczas spotkania 
z twórcami po spektaklu była mowa między innymi 
o tym, że nie warto bawić się w dwuznaczności w tak 
nowoczesnym spektaklu. Tymczasem Licheń story 
jest monolityczną, niewymagającą od widza wysił-
ku intelektualnego, nieznośnie zgrzytającą między 
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fot. Wojtek Szabelski

zębami grudką Czegoś Tam. Brak postawionej tezy 
przy jednoczesnej próbie bilansowania rzekomo 
społecznych konstruktów, których podwaliną jest 
stereotyp sprawia, że spektakl jest porażający, wy-
wołuje odbiorczy paraliż. Naiwne udawanie twórców 
(bo – Boże uchowaj! – mam nadzieję, że jednak nie 
jest to wewnętrzne przeświadczenie), iż kreacja 
bohaterów, osadzanie ich w konkretnej przestrzeni 
i kontekście oraz inne tego typu zabawy, nie niosą 
ze sobą żadnych konsekwencji jest przynajmniej 
niepokojące. Założenie, że opowieść pospinana przy-
godnymi klamrami tematycznymi, inkrustowana na 
dodatek wydmuszkami modlitw obroni się sama jest 
grubym nieporozumieniem. Polityczność? – pytają 
realizatorzy – może i tak, ale raczej fakultatywnie. Na 
zakończenie mądry cytat z bez Tadeusza Różewicza 
o narodzinach i śmierci boga, który nasyci ewentual-

ne potrzeby odbiorców. Ów pyszny pancerz jest tak 
szczelny, że skutecznie dusi wszystko, co znajduje się 
w jego wnętrzu. To zbroja tak doskonale chroniącą 
przed światem, że musi być tworem martwym.

Nabieram przekonania, że spektakl Licheń story 
opiera się w większym stopniu na ograniczaniu pola 
widzenia niż na rozwijaniu opowieści mogącej do-
kądkolwiek zaprowadzić. Owo leżące u podstaw tej 
recenzji odczucie każe zatem czytać tytuł toruńskiej 
propozycji uważniej, dosłowniej. Story to nie historia, 
a po prostu zaciągnięte kotary, za którymi znajduje 
się – no właśnie, co? Jednocześnie żywy i martwy kot 
Schrödingera?

Joanna Żabnicka
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Spektakl Tomasza Hynka na podstawie dra-
matu Jarosława Jakubowskiego nie jest w żadnym 
wypadku obrazoburczy, a co najwyżej karyka-
turalny. Bohaterowie opowiadają swoje historie 
gnając ku schodom pokutnym, nie do końca wie-
dząc po co. Przemieszczają się na kolanach, raz 
po raz padając na ziemię krzyżem, gesty te nie 
mają dla nich jednak większego znaczenia, będąc 
po prostu wymuszonym kopiowaniem zacho-
wań niejako przypisanych do tego i podobnych 
miejsc. Dzięki funkcjonalnej scenografii autor-
stwa Justyny Łagowskiej, połączeniu poziomów 
sceny schodami i podjazdami, możliwy jest ruch 
kolisty – i w takie właśnie błędne koło wpadają. 

Już na pierwszy rzut oka widać, że stworzo-
na przez Jakubowskiego grupa pielgrzymów 
jest przejaskrawiona – zestawił ze sobą skrajne 
przypadki, z założenia bardzo dramatyczne, ale 
skumulowane w jednym czasie i miejscu wyda-
ją się przekombinowane, po prostu śmieszne. 
To nieśmiała dziewczyna – „babcia klozetowa” 
i niedowartościowany strażnik parkingu, oboje 
szukający bliskości drugiego człowieka; ojciec 
pijaczyna, który przypadkowo zabił swojego syna 
i jego zołzowata żona, która za karę nie odejdzie 
od niego, ale będzie do końca życia wypominać 
mu wypadek; prostytutka, którą dobrodusznie 
przygarnia jako kucharkę biskup dotknięty kry-
zysem wiary; mężczyzna, który nigdy nie zdążył 

pogodzić się z ojcem; zagubiona w wartościach 
businesswoman wiecznie fotografująca bazylikę 
– tak według niej kiczowatą, że aż piękną. 

Ich monologi (bo nawet rozmowa przybiera 
jednostronny charakter) przeplatają się ze sobą, 
zatrzymując ruch na scenie, ale popychając do 
przodu historię, będącą podrasowanym do granic 
możliwości patchworkiem złożonym z ich opo-
wieści. Krążąc tak po ozdobionej świętymi obraz-
kami scenie odśpiewują na głosy kolejne „zdro-
waśki” – powtarzane jak mantra tworzą interesu-
jącą warstwę muzyczną spektaklu. Ten rytuał bu-
rzy tylko jedna rzecz – obecność dziwnej, białej 
postaci, przyjmującej co chwilę inną tożsamość 
(zmiany te dobrze odegrała Maria Kierzkowska). 
To jedyny intrygujący, bo nie do końca określony 
bohater, znajdujący się poza tym porządkiem – 
Demon, przypominający bohaterom, czego tak 
właściwie szukają. Jest wyrzutem sumienia, oso-
bą, wobec której bohaterowie są w jakiś sposób 
winni. Przemyka zwinnie pod sceną, pojawiając 
się niespodziewanie i znika dopiero pod koniec 
spektaklu, wypędzony wspólnie wypowiedzia-
nym „egzorcyzmem”. 

Nie można odmówić przedstawieniu słusz-
ności zajęcia się tematyką wiary i dewocji, po-
szukiwania Boga czy prób poukładania sobie 
życia. Brak stwórcy jest dojmująco zauważalny 
w spektaklu – wiara została pozbawiona metafi-

SZTAFETA RÓŻAŃCOWA
Kilka dni temu, nie potrafiąc wytłumaczyć zdumionemu Amerykaninowi 
fenomenu świebodzińskiego pomnika Chrystusa Króla (największego na 
świecie, z trzymetrową pozłacaną koroną!), bezradnie odwołałam się do 
pojęcia „polskiej pobożności”, bardzo stereotypowego, generalizującego 
i krzywdzącego. Sanktuarium Maryjne w Licheniu (największe w Polsce, 
z pozłacaną kopułą) staje się dla twórców Licheń story innym symbolem tak 
specyficznie pojmowanej narodowej pobożności i tego uogólnienia zdają się 
wcale nie wstydzić. Tymczasem bohaterowie przechodzący na klęczkach przez 
wyłożoną świętymi obrazkami scenę tworzą naiwnie reprezentatywną, dość 
irytującą galerię postaci nakreślonych grubą kreską, opowiedzianych – nieco 
łopatologicznie – od a do z. 
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zyki i sprowadzona przez bohaterów do wyko-
nywania rytualnych gestów oraz odklepywania 
znanych formułek. Niestety efekt synergii tu nie 
działa, wprost przeciwnie – poruszające z zało-
żenia historie zestawione ze sobą osłabiają siłę 
przekazu. Elementy służące w domyśle – jak 
sądzę – podbiciu dramatyzmu, tylko go rozbi-
jają, wprowadzając niezamierzony chyba efekt 
komiczny (przypieczętowała go scena odcinania 
penisa w przysanktuaryjnej toalecie – trzeba 
przyznać, że takiego zwrotu akcji widzowie się 
chyba nie spodziewali). Wszystko to sprawia, że 
Licheń story jest spektaklem, który – niestety 
– ani ziębi, ani grzeje, ale budzi wewnętrzną nie-
zgodę na tak daleko idące uproszczenie.

Agnieszka Misiewicz

Teatr im. Wilama Horzycy w Toru-
niu

Jarosław Jakubowski
Licheń story

reżyseria: Tomasz Hynek
scenografia i światła: Justyna Ła-

gowska
kostiumy: Maryna Wyszomirska

obsada: Maria Kierzkowska, Anna 
Magalska-Milczarczyk, Matylda 
Podfilipska, Jolanta Teska, Anna 

Romanowicz-Kozanecka, Jarosław 
Felczykowski, Łukasz Ignasiński, 

Niko Niakas, Grzegorz Wiśniewski
prapremiera: 1 marca 2014

fot. Wojtek Szabelski
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Co dało Jakubowskiemu wydanie swoich 
dramatów?
Jednym z kryteriów wyboru tekstów było to, że 
w większości nie zostały wystawione. Jakubowski 
z racji, że jest poetą, prozaikiem, dziennikarzem, 
tworzenie dramatów traktuje jako jedno z zajęć pi-
sarskich. 

Czy didaskalia w tekstach Jakubowskiego 
są użyteczne dla teatru?
Didaskalia u Jakubowskiego są nawiązaniem do 
dramatów Sławomira Mrożka, którego ceni podob-
nie jak Thomasa Bernharda. Tekst poboczny może 
stanowić nowe pole do dyskusji dla realizatorów 
spektkalu. Jakubowski przyznaje jednak, że chce 
mieć udział w tworzeniu przedstawienia. 

Jak doszło do współpracy Jakubowskiego 
z Tomaszem Hynkiem? 
O zatwierdzeniu wpsółpracy zadecydował dyrektor 
artystyczny Teatru im. Horzycy w Toruniu, Bartosz 
Zaczykiewicz. Jakubowski nie ingerował w pracę 
reżysera, zobaczył gotowe dzieło dopiero na pre-
mierze. 

Pomysł na temat dramatu Licheń story 
Jakubowski napisał quasi reportaż o Licheniu po 
wizycie w tym miejscu ze swoim ojcem. W 2009 
roku tekst znalazł się w nagrodzonym Strzałą Łucz-
niczki za Bydgoską Książkę Roku tomiku poetyc-
kim Slajdy. W dalszej kolejności to zderzenie róż-
norodności polskiej i tłoczących się ludzi w jednym 
miejscu stało się isnpiracją do napisania dramatu. 
Natłok licheńskich zdarzeń, które są charaktery-
styczne dla każdej wycieczki czy też pielgrzymki 
miało wpływ na symultaniczną formę dramatu Li-

cheń story. 

Dlaczego nie Dziady story, a Licheń sto-
ry? Czy jest to dramat psychologiczny, 

metafizyczny? Gdzie reżyser znalazł cen-
trum swojego zainteresowania? 
Według Hynka wartość tego przedstawienia opiera 
się na mierzeniu się postaci ze swoją złością i nega-
tywnymi emocjami związanymi z polskim katoli-
cyzmem. Złość była pierwszą dostrzeżoną emocją 
podczas pracy reżysera nad tym spektaklem. Gest 
w spektaklu ma znaczenie duchowe, rytualne. Nie 
wiemy jednak, czy za tym gestem idzie coś istotne-
go. Widz pozostaje w niewiedzy, z czym wyjeżdżają 
bohaterowie z Lichenia. 

Konstrukcja postaci w bieli 
Reżyser myśli o tej enigmatycznej postaci jako 
o diable, czy też demonie w znaczeniu funkcji ludz-
kiej osobowości. Konieczność upostaciowienia po-
staci w bieli wynikała z chęci jednoznaczności – nie 
została jednak konkretnie nazwana. Dla reżysera 
jest to diabeł, dla aktorów daimonion. W tekście 
Jakubowskiego była nazywana każdorazowo w za-
leżności od tego przy jakiej postaci stała. Stanowiła 
więc: osobę Syna, osobę Nowoczesnej Jej, itd. 

Rekwizyty: kanapka z czarnym salceso-
nem i termos 
Kanapka i termos, którymi Pani Gminna usilnie 
częstuje swojego męża nie stanowią elementu ko-
micznego – są bowiem pretekstami do obrony tego, 
co bolesne dla postaci. Każdy z bohaterów przyjeż-
dża do Lichenia mierząc się z czymś, co chce zosta-
wić za sobą. 

Wiara
Według reżysera ideologia nie weszła w sferę pracy 
nad spektkalem. 

Natalia Grygiel

CZARNY SALCESON FAQ
Spotkaniu z realizatorami spektaklu Licheń story towarzyszyła promocja 
wydania zbioru dramatów Jarosława Jakubowskiego Generał i i inne dramaty 
polityczne. 
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Kolejne dni festiwalu przynoszą ze sobą nowe re-
fleksje na temat jednoznacznego modelu artysty.

Artysta powinien wyglądać jednoznacznie, by 
nie wzbudzać podejrzeń jeśli chodzi o jego status 
i miejsce w drabinie społecznej. Z resztą, po co bawić 
się w jakieś tam dwuznaczności, czy nawet wielo-
znaczności?! Komu to potrzebne? Tak więc z moich 
obserwacji jednoznacznie wynika, że podstawowe 
atrybuty artysty, jeśli chodzi o cechy zewnętrzne, to 
przede wszystkim: dłuższe włosy (mniej więcej do 
ramion) opadające na twarz (dobrze jeśli jej rysy są 
„szpakowate”), okulary w grubych oprawkach (plus 
100 punktów do inteligencji), lekki, wczorajszy zarost 
(koniecznie). Ubiór: za duża marynarka, t-shirt, no 
i oczywiście trampki, które w naturalny sposób doda-
ją tak zwanego luzu. Człowiek ubrany w ten sposób 
wygląda jednoznacznie i nie ma wątpliwości, że jest 
to artysta, gdy spotkamy go np. przy barze.

Idąc dalej, artysta powinien zawzięcie bronić swo-
jej sztuki, nie zważając na argumenty jej krytyków. 
Jeśli zadawane są mu prowokacyjne pytania, najlep-
szym sposobem jest udać, że go nie było lub opowie-
dzieć jakąś „ciekawą” historię, oczywiście niezwiąza-
ną z zadanym pytaniem. Ignorowanie to świetna tak-
tyka i zawsze można być pewnym, że zadziała. Jeśli 
chodzi o tak zwany pomysł artysty na dzieło sztuki, 
to on również powinien być jednoznaczny, by widz 
na pewno zrozumiał, o co artyście chodziło. Arty-
sta nie powinien doprowadzać do sytuacji, w której 
odbiorca może samodzielnie myśleć lub snuć swoje 
własne przypuszczenia na temat tego, co zostało mu 
pokazane. Najważniejsze, by każdy widz bez cienia 
wątpliwości mógł zrozumieć, co artysta miał na my-
śli, dlatego też powinien on mówić wprost, by nie zo-
stawiać miejsca na domysły potencjalnego odbiorcy.

Kolejny dzień festiwalu, to również fala dylema-
tów, bo jednak nie wszystko jest tak jednoznaczne, 
jak życzyłby sobie tego artysta. Jedną z wielu kwestii 
wymagających rozstrzygnięcia w naszym redakcyj-
nym gronie będzie decyzja o przyznaniu niechlubnej 
Nagrody Tostera. Kandydaci zajmują mocne pozycje, 
co nie ułatwia wyboru. Nagroda Tostera jest niby za-
bawna i potraktowana z dystansem. Z drugiej strony 
– nie ma się z czego śmiać, bo jeśli kolejny raz ma się 

ochotę wyjść ze spektaklu lub przysypia się na nim 
z nudów, to przestaje być „śmiesznie”. Jednak zdaję 
sobie sprawę, że mogę się mylić, a moja postawa jest 
roszczeniowa w stosunku do artystów w momencie, 
kiedy zakładam, że oglądany spektakl powinien pro-
wokować do dyskusji, poruszać w ciekawy i intrygują-
cy sposób różnorodne tematy czy zagadnienia. Może 
to dobrze, że teatr pełni funkcję społeczną w takim 
sensie, że można się w nim pokazać, pośmiać się, 
zdrzemnąć...

Wszystkich czytelników ciekawych naszego wer-
dyktu dotyczącego przyznania Tostera zapraszam do 
lektury następnego, ostatniego już w tym roku nume-
ru „Fory Novej”.

Joanna Grześkowiak

JEDNOZNACZNIE
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