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Ta symulacja wytworzona wobec wi-
dzów („możemy się poczuć jak w daw-
nej, rasistowskiej Ameryce”) wydaje się 
być konsekwentnie prowadzona przez 
cały spektakl. Reżyser tworzy Baudril-
lardowską hiperrzeczywistość, przepeł-
nioną symulakrami na temat amerykań-
skiej kultury. Sytuacja robi się jeszcze 
bardziej interesująca, gdy zdamy sobie 
sprawę, że symulakrum – czyli kopia 
bez oryginału, obraz bez referencji – 
„wychodzi od utopijności zasady ekwi-
walencji, wypływa z radykalnej negacji 
znaku jako wartości, wychodzi od znaku 
jako przywrócenia i wyroku śmierci na 
samą możliwość referencji”1. Rychcik 
wydaje się wierzyć w moc znaku, próbu-
jąc przenieść znaczone na inne znaczą-
ce, jednocześnie używa takich znaków, 

które mają wyjątkowo niepewny status. 
Z jednej strony wizualne elementy ame-
rykańskiej popkultury są powszechne 
i łatwo je rozpoznać, z drugiej wydają 
się być one bardzo dalekie od polskiej 
rzeczywistości i tekstu Mickiewicza.

Na tle niebieskiej kurtyny wy-
świetlana jest dedykacja do Dziadów  
Mickiewicza, uzupełniona o nazwiska 
Johna Lennona, Malcolma X, Martina 
Luthera Kinga, Johna F. Kennedy’ego. 
Rychcik dopisuje (niemal dosłownie, wy-
świetlaniu się liter towarzyszy bowiem 
odgłos maszyny do pisania) swoje znaki 
do Dziadów, używa teatru jako medium 
do ukazywania emblematów i ikon. Sam 
reżyser przyznaje, że problem przekazu 
jest dla niego istotny: „W tym spektaklu 
chciałem też pokazać inny rodzaj wyko-

rzystywania mediów niż ten, z którym 
najczęściej mamy do czynienia. Chciałem 
pokazać media jako narzędzie przywoły-
wania piękna. Jesteśmy przyzwyczajeni 
sądzić, że media są wrogiem teatru, że 
telewizja jest wrogiem teatru. Stąd, jak 
sądzę, tak częste wykorzystywanie w te-
atrze kamer, pokazywanie na scenie ma-
teriału wideo powstającego w czasie rze-
czywistym. Przysłanianie sceny ekranem, 
na którym możemy sami siebie oglądać. 
Ja tymczasem chciałem pokazać, że me-
dia możemy przeżywać zupełnie ina-
czej”2. Rychcik przesłania scenę ekra-
nem, który to widzowie mają wypełnić  
treścią. Niebieska kurtyna przypomina 
bluebox, czyli błękitny ekran, na który 
można nanosić cyfrowe efekty. Po wy-
świetleniu dedykacji, na scenę wkracza 

Stanisław Godlewski

Swingujące 
symulakry
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego  
w Poznaniu
Dziady
reż. Radosław Rychcik

Zanim rozpocznie się właściwy 
spektakl na scenie teatralnej, 
we foyer i na ulicy umieszczona 
jest swoista „instalacja”, z którą 
każdy z publiczności wchodzący 
na widownię musi się zmierzyć. 
Przed wejściem do teatru ulicą 
przechodzi czarnoskóra kloszardka, tocząc przed sobą wózek wypełniony starociami, torbami (bar-
dzo widoczny jest kiczowaty obrazek błogosławiącego Jezusa). W szatni obsługują czarnoskórzy lo-
kaje, pośród widzów krąży boy hotelowy z popcornem, a ogromne, szklane drzwi otwierane są przez  
czarnoskórych statystów. 
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Guślarz (Tomasz Nosiński) śpiewają-
cy piosenkę (oczywiście!) Blue room. 
Guślarz wyglądem przypomina Jokera 
z Mrocznego Rycerza Christophera No-
lana. Z tą rolą Heatha Ledgera wiąże się 
legenda, według której to pod jej wpły-
wem aktor wpadł w depresję i popełnił 
samobójstwo. Wpływ śmierci zostaje od 
razu zaznaczony. Joker jest jednak przede 
wszystkim błaznem, tricksterem, który 
łamie zasady i zmienia porządek w du-
chu karnawału, przemieszcza górę i dół, 
sacrum i profanum. Postać Jokera została 
już wcześniej wykorzystana w (A)pollo-
ni Krzysztofa Warlikowskiego.

Druga po Jokerze pojawia się Mari-
lyn Monroe (Gabriela Frycz), która jako 
Kobieta z części III oczekuje kochanka 
(zamordowanego Kennedy’ego). Frycz 
gra nie tylko Monroe, wykorzystuje też 
środki wyrazu, jakimi operowała Sandra  
Korzeniak w spektaklu Persona. Marilyn 
Krystiana Lupy. Błędny wzrok, chra-
pliwy szept, charakterystyczne rozedr-
ganie. U Rychcika Marilyn jest tylko 
symbolem. Reżyser, który fascynuje się 
teatrem Warlikowskiego, asystował 
przy Factory 2 Lupy, w tej scenie 
przywołuje prywatne dziady i „przy-
pomina ojców dzieje”. 

Istotny w spektaklu wydaje się motyw 
powtórzenia. Nie chodzi tylko o refre-
niczną frazę utworu Mickiewicza (szcze-
gólnie w części II), ale przede wszyst-
kim o zabiegi reżyserskie. Pojawiają się 
dwie Wielkie Improwizacje (odtworzony 
głos Gustawa Holoubka i przemówienie  

Martina Luthera Kinga), głównym bo-
haterem jest Gustaw, Józiem i Rózią są 
bliźniaczki z Lśnienia Stanleya Kubric-
ka, a w scenie Salonu Warszawskiego 
połączonej z Balem u Senatora wiele 
postaci (Damy, Bajkow, Pelikan, Doktor) 
połączonych jest w trzech, niemal iden-
tycznych członków Ku-Klux-Klanu. Po-
mocnikami Jokera są trzy szansonistki, 
również ubrane identycznie. Podobnie 
podwojona jest Marilyn Monroe, co sta-
nowi pewnie nawiązanie do słynnej serii 
Andy’ego Warhola. Ilość takich efektów 
sprawia, że gubi się gdzieś główna myśl 
spektaklu. Trudno właściwie zrozumieć, 
czy Rychcik chce krytykować amery-
kańską kulturę z jej ksenofobią, kiczem 
i nadmiernym konsumpcjonizmem czy 
raczej sam jest nią zafascynowany. 
Dobrze to widać w części IV. Gustaw 
(Mariusz Zaniewski) jest upozowany na 
hipisa, przedstawiciela kontrkultury, jed-
nak opowiadając o swojej idealnej miło-
ści, ma wizję Marilyn Monroe, która jest 
symbolem blichtru. 

Za stołem w domu Senatora (Miro-
sław Kropielnicki) siedzi Rollinsonowa 
(Maria Rybarczyk), śpiący (lub mar-
twy?) ksiądz Piotr (Mariusz Puchalski) 
i trzech członków Ku-Klux-Klanu (Mar-
ta Szumieł, Grzegorz Gołaszewski, Ma-
ciej Zabielski). Na trybunach obserwują 
ich pozostali członkowie obsady (poza 
Jokerem, który ironicznie wygłosił 
wstęp do części III). Joker podaje Rol-
linsonowej strzelbę, zabija ona Senato-
ra i jego gości. Publiczność na trybunie 

zaczyna entuzjastycznie bić brawo. Ten 
metateatralny chwyt i groteskowy finał 
(aktorzy spazmatycznie jęczą, leje się 
sztuczna krew) zmienia wyraz tej sce-
ny. Rollinsonowa jest bowiem czarną 
Aunt Jemimą, reprezentuje znany w hi-
storii rasizmu typ wizualny – tak zwa-
ną Mammy, obfitą, pokorną i zrzędliwą 
służącą, znaną choćby z Przeminęło 
z wiatrem. Ten utrwalony sposób repre-
zentacji ma określone uwarunkowania: 
czarne służące, wielokrotnie były ofia-
rami napaści seksualnych przez swoich 
panów (w spektaklu jest scena, w której 
Senator klepie po tyłku Rollinsonową). 
Sekwencja, w której czarna, utożsamia-
jąca stereotyp bohaterka morduje prze-
śladowców swoich i swojego syna, ma 
wywrotowy charakter. 

Sądzę, że ten spektakl, który bardzo 
sprawnie operuje samym medium teatru 
i jest niezwykle atrakcyjny formalnie, 
ma problem z logiką i myślą. Twórcy 
przedstawili wyjątkowo subiektywny 
i selektywny zbiór elementów amery-
kańskiej mitologii, jednak nie składa się 
on w żaden spójny dyskurs i nie został 
potraktowany wystarczająco krytycz-
nie. Być może jednak na tym polega 
siła Dziadów Rychcika, które ogląda się 
świetnie, a które dręczą i fascynują nie-
jednoznacznością wymowy? 

1 Jean Baudrillard, Precesja symulakrów, [w:] Sy-
mulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 
2005, s. 11.
2 Teatr kłamie zawodowo, z Radosławem Rych-
cikiem rozmawia Tomasz Kireńczuk, „Didaska-
lia” 2014, nr 121-122, s. 6.
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Paulina Makar

Co to będzie? Co to będzie? 

Ciemno będzie? Głucho będzie? Co to będzie? Dziwnie będzie.  
Dziady w reżyserii Radosława Rychcika proponują nowe spojrzenie 
na polski romantyzm – z perspektywy globalnej. Reżyser przedsta-
wił obrzęd dziadów na gruncie popkultury amerykańskiej, a miejsce 
akcji Mickiewiczowskiego dzieła przeniósł do Stanów Zjednoczo-
nych – kraju, który, zupełnie jak Polska, wolność, równość i brater-
stwo, musiał sobie sam wywalczyć. 

Niewątpliwie trudno jest zmierzyć się 
z utworem, który ulegał wyobraźni i in-
wencji tak wielu artystów. Nie bez prze-
sady można stwierdzić, że widowisko 
stworzone przez aktorów Teatru Nowego  
w Poznaniu należy do najbardziej orygi-
nalnych interpretacji romantycznego ar-
cydzieła. Radosław Rychcik skonstruował 
zachwycający, teatralny pokaz. Reżyser 
nasycił XIX-wieczny dramat symbolami 
silnie przemawiającymi do świadomości 
współczesnego widza i dzięki temu wy-
kreował zupełnie nową rzeczywistość. 
Twórca zespolił na scenie dwa światy: ro-
mantyczny – poprzez tekst i idee dramatu 
– oraz popkulturowy, za pośrednictwem 
kostiumów, scenografii oraz symbolicz-
nych postaci Marylin Monroe czy Johna F. 
Kennedy’ego. Początkowo wydawało mi 
się, że wprowadzenie bohaterów będących 
tak oczywistymi symbolami nowoczesno-
ści zaburzy pewną tekstową harmonię, 
jednak w kolejnych scenach coraz bardziej 
zachwycał mnie fakt, że Dziady moż-
na przeczytać na tak nowatorski sposób 
i przez pryzmat teraźniejszości.

Atmosferę spektaklu dopełniły świa-
tła, muzyka i nowoczesna, sceniczna 
oprawa. Grą aktorską zachwycił zwłasz-
cza Mariusz Zaniewski wcielający się 
w postać Gustawa-Konrada. Jego kreacja 
szczególnie przyciągnęła moją uwagę. 

Poznańscy artyści stworzyli orygi-
nalne widowisko, które nie tylko po-
zostało symbolem dualizmu światów,  
miłości i poświęcenia ojczyźnie, ale stało 
się także metaforą rzeczywistości, z którą 
musi zmierzyć się współczesny widz.

Milena Pelc

Całkiem  
nowe Dziady

Czy istnieje inny utwór, który 
byłby tak wiele razy i na mnóstwo 
sposobów wystawiany na deskach 
najróżniejszych teatrów w Polsce 
i za granicą? Czy można zna-
leźć drugi, tak niezwykły dramat 
w polskiej literaturze? Każdy re-
żyser pragnie stworzyć niepowta-
rzalną, oryginalną interpretację 
Mickiewiczowskiego dzieła. 

Spektakl porusza kwestie rasizmu na 
przykładzie dominacji ludzi białoskó-
rych nad czarnoskórymi, pojawiają się 
w nim ciemnoskórzy statyści. To oni 
zapraszają widzów na spektakl przed 
budynkiem teatru i we foyer. Następ-
nie przechodzą na scenę, gdzie zbioro-
wo wykrzykują przed duchem bogacza 
swoje krzywdy. W całym spektaklu ta 
scena jest niezwykle prawdziwa i poru-
szająca. Biada białym ciemiężycielom 
– „bo kto nie był ni razu człowiekiem, 
temu człowiek nic nie pomoże”. 

Dziady składają się z czterech luźno 
powiązanych ze sobą części. Reżyser 
staje przed niełatwym zadaniem, aby 
połączyć owe części w spójną całość – 
i Rychcik sprostał temu wyzwaniu. 
Akcja jest zwarta i logiczna. Widz nie 
nudzi się na spektaklu, jest skupiony na 
grze aktorów. Wyjątkiem jest monolog 
Konrada. Zastosowano tu efekt słucho-
wiska radiowego. Przy wygaszonym 
na sali świetle, z głośników dobiega 
głos Gustawa Holoubka, jego inter-
pretacja Wielkiej Improwizacji z Lawy 
w reżyserii Tadeusza Konwickiego. 

Dziady zinterpretowane przez pry-
zmat kultury amerykańskiej zyskują 
status dzieła uniwersalnego, traktu-
jącego o chęci dominacji jednej nacji 
nad drugą tylko ze względu na kolor 
skóry, język czy wyznanie. Rychcik 
w ten sposób przypomina widzowi, że 
walka o wolność i niepodległość to nie 
tylko polska sprawa. Wymowny jest 
rok 1863, powstania styczniowego, 
w następstwie którego Polaków biorą-
cych w nim udział spotkał los podobny 
do Konrada z części III. To także rok, 
w którym Martin Luther King wygłosił 
pamiętne przemówienie zaczynające 
się od słów: „I have a dream”. 

Dystrybutor napojów gazowanych 
na scenie, bohaterowie popijający 
coca-colę z puszki czy z butelki. Te 
elementy sprawiają, że spektakl jest 
mocno groteskowy. Jednak w tej ca-
łej przesadzie niektóre rozwiązania są 
dobrze przemyślane, np. trzyosobowy, 
damski chór. Wielkie brawa dla Oksa-
ny Hamerskiej, Anny Mierzwy i Julii 
Rybakowskiej za grę aktorską i wokal. 
Reżyser poszukiwał inspiracji w kul-
turze amerykańskiej, kreując pozo-
stałe postacie. W spektaklu pojawiają 
się Marylin Monroe, John F. Kennedy 
i Martin Luther King. Rózia (Marta 
Szumieł) i Józio (Grzegorz Gołaszew-
ski) to bliźniacy z Lśnienia Stanleya 
Kubricka. Czarnoskóra kobieta, przy-
pominającą postać Mammy z filmów 
np. o wojnie secesyjnej, jest Rollin-
sonową (w tej roli Maria Rybarczyk). 
Zastosowanie maski w tym wypadku 
było jednak nienaturalne: postać była 
niefortunnym przebierańcem murzynki 
z białymi dłońmi w białych rajstopach. 
Osobiście razi mnie postać Guślarza 
(Tomasz Nosinski) jako Jokera z filmu 
o Batmanie Christophera Nolana. Rola 
jest opanowana aktorsko, ale nie mogę 
się zgodzić z propozycją reżysera. Gu-
ślarz pełni funkcję mistrza obrzędu, a w 
tym spektaklu jest… klaunem. 

Obok Dziadów w reżyserii  
Radosława Rychcika z pewnością nie 
można przejść obojętnie. Poznańskie 
przedstawienie broni się dobrą grą 
aktorską, ale budzi bardzo miesza-
ne uczucia, od uśmiechu, przez za-
chwyt, po krytykę. Z wieloma roz-
wiązaniami można się nie zgadzać, 
z niektórymi trzeba dyskutować, 
inne można krytykować. Sam spek-
takl koniecznie trzeba zobaczyć.
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Musierowicz stworzyła fikcyjny mikro-
kosmos przy ulicy Roosvelta w Pozna-
niu, świat tak ciepły, pełen dobroci, że 
aż nierealny. Kolejne pokolenia, z wy-
piekami na twarzy, czytały o perypetiach 
panien z domu Borejko, ich romansach 
oraz wielkiej miłości do literatury. O ile 
w czasach PRL-u czytelnicy mogli ucie-
kać od szarej rzeczywistości do wypeł-
nionej zapachem herbaty kuchni domu 
Borejków i odczuwać rodzaj ukojenia, 
o tyle współczesna lektura Musierowicz 
ujawnia kompletną nierealność świa-
ta bohaterów Jeżycjady. Musierowicz, 
niczym Sienkiewicz, stworzyła rodzaj 
mitu, który zakorzenił się w polskiej 
kulturze – mitu rodziny inteligenckiej, 
w której rodzice ganią dzieci sentencjami 

po łacinie, a noworodki doskonale rozu-
mieją czytanego im na głos Arystotelesa. 

Teren badań: Jeżycjada Szczawińska 
wykreowała we współpracy ze swoim 
zespołem – Agnieszką Jakimiak (drama-
turgia), Krzysztofem Kaliskim (muzy-
ka), Nataszą Aleksandrowitch, Piotrem 
Wawerem Jr. i Romualdem Krężelem. 
Reżyserka, która bardzo często bada pa-
mięć zbiorową (jak choćby w remiksie 
Lidia Zamkow: 2 albo 3 rzeczy, które 
o niej nie wiem czy ostatnio w krakow-
skim Geniuszu w golfie) oraz łączy sil-
ne konteksty naukowe i feministyczne 
(Jak być kochaną, W pustyni i w puszczy. 
Z Sienkiewicza i innych), tutaj zapropo-
nowała niezwykłą formę. Choć książki 
Musierowicz aż proszą się o krytykę fe-

ministyczną i mogą stać się doskonałym 
obiektem do badań nad przedstawianiem 
PRL-u w polskiej literaturze, Szczawiń-
ska jedynie to sygnalizuje. Niemal jak 
Gombrowicz – gra formą. Opowieść 
o przesłodzonej rodzinie Borejków zde-
rza z koncertem rockowym.

Każdej kolejnej książce odpowiada 
jedna piosenka. Świetna muzyka Kali-
skiego sprawia, że cały spektakl staje się 
bardzo dobrym koncertem. Aktorzy, któ-
rzy musieli sprawdzić swoje umiejętno-
ści gry na wielu instrumentach, wypada-
ją bardzo przekonująco w anarchistycz-
nych stylizacjach (czarna skóra, dżins). 
Szczególną uwagę zwraca Aleksand-
rowitch, jako jedyna kobieta (w dodatku 
ruda, niczym niektórzy Borejkowie!) na 

Stanisław Godlewski

Pijemy herbatę
Komuna//Warszawa, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Teren badań: Jeżycjada
reż. Weronika Szczawińska

Najdłuższa saga polskiej literatury – Jeżycjada Małgorzaty Musierowicz – stała się już swego rodzaju 
mitem, niczym Trylogia Sienkiewicza. Mit Sienkiewicza obnażył Gombrowicz, pisząc o „pierwszorzęd-
nym pisarzu drugorzędnym” i „zaszpuntowaniu narodowej wyobraźni”. Mit Musierowicz obala Wero-
nika Szczawińska.
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scenie (choć Jeżycjada to saga napisana 
przez kobietę, o kobietach, dla kobiet). 
Performerzy bawią się stylizacją na  
alternatywny zespół (widoczne są cytaty 
z okładki płyty Sonic Youth), śpiewając 
o „radosnym poranku, podczas którego 
promienie słońca padały na emaliowa-
ne filiżanki herbaty”. Herbata staje się 
niemal głównym motywem spektaklu. 
Przy każdym stanowisku muzycznym, 
na piramidach książek ułożone są cha-
rakterystyczne szklanki w koszyczkach, 
wypełnione ulubionym napojem boha-
terów Jeżycjady. Herbata staje się le-
kiem na wszystko, 
oazą wytchnienia, 
która pozwala za-
pomnieć o wszel-
kich dramatach. 

N a j w i ę k s z y m 
atutem są teksty napi-
sane przez Agniesz-
kę Jakimiak. Nie jest tajemnicą, że 
Musierowicz bardzo rzadko udziela 
praw do swoich tekstów, restrykcyjnie 
broniąc prawa autorskiego. Jakimiak 
w tekstach piosenek nie używa cytatów 
z Jeżycjady, jednak doskonale parodiuje 
język jej bohaterów – charakterystyczne 
zdrobnienia, wyszukane frazy, łacińskie 
sentencje, kwiecisty styl, który, choć 
śmieszny, kryje w sobie grozę totalnego 
„upupienia”.

Szczawińska świadomie zderzyła 
anarchistyczną formę z tematem kon-
serwatywnych wartości. Dysonans mię-
dzy tematami i formą literacką a wy-
glądem performerów i samą muzyką 
sprawia, że uwypuklają się absurdy 
wykreowane przez Musierowicz. Z dru-
giej jednak strony, można to również in-
terpretować odwrotnie – performerzy, 
mimo wszystko, zachowują się bardzo 
grzecznie, popijają herbatkę i siadają na 
stosach białych kruków. Bunt jest tutaj 
raczej potencjałem niż siłą rewolucyj-
ną, bardziej stylizacją estetyczną, a nie 
wewnętrznym przekonaniem i konse-
kwencją. 

Spektakl powstał w ramach pro-
jektu My, mieszczanie Komuny//War-
szawa we współpracy z Centrum Kul-
tury Zamek w Poznaniu. Jego temat, 
mimo wszystko dosyć rygorystyczna 
i precyzyjna forma, idealnie kore-
sponduje ze współczesną debatą na 
temat mieszczaństwa i klasy średniej.  

Jeżycjada poza tym, że bardzo inteli-
gentnie i wdzięcznie dekonstruuje fabu-
ły Musierowicz, staje się także czymś 
w rodzaju diagnozy społecznej. Sty-
lizacja na bunt, ironiczne traktowanie 
mitów, które (choć wstyd przyznać, ale 
jednak) konstruowały naszą tożsamość 
– to obecnie wyjątkowo modne w te-
atrze. Zespół Szczawińskiej balansuje 
na cienkiej granicy ostrego sprzeciwu 
i wyrazu anarchistycznej indolencji. 
Jakkolwiek by tego nie oceniać, spektakl 
jest fenomenalnie zagrany i ogląda się 
go z przyjemnością. Smaczki intelektu-

alne, które wplotła 
w swój tekst Jaki-
miak oraz liczne 
cytaty i stylizacje  
(pop)kulturowe 
w muzyce Kali-
skiego i działaniach 
zaprojektowanych 
przez Szczawiń-

ską, są wyszukanymi ozdobnikami. 
Teren badań: Jeżycjada jest niemal an-
tropologiczną wyprawą, która może po-
móc spojrzeć z dystansu na dzieła Mu-
sierowicz, a także pozwala zadać waż-
ne pytania. Szczególnie, jeśli chodzi 
o współczesne funkcjonowanie modelu 
rodziny. Czy „hipernormatywność” 
Borejków jest jedynym odpowiednim 
wzorem? Czy może raczej, choć wstyd 
przyznać, tęsknimy do bajkowego świa-
ta, w którym wszyscy wzajemnie się ko-
chają i „nie ma takiego słowa jak seks, 
jest miłość”? Pytań mnóstwo. Przy tej 
okazji najlepiej napić się herbaty.

Agnieszka Pisz

Socjologiczne 
badania 
w rockowym 
stylu
Teren badań: Jeżycjada realizuje 
formułę nowego, przekraczają-
cego teatru, lokując się na po-
graniczu spektaklu i koncertu. 

Widz uczestniczy w rockowym koncer-
cie czterech aktorów, rozmieszczonych 
na planie kwadratu. Każdy z nich gra na 
jednym z instrumentów: keyboardzie, 
gitarze klasycznej, elektrycznej i per-
kusji, sekwencyjnie zamieniając się 
miejscami. Odbiorowi tego nietypowe-
go zdarzenia sprzyja przełamanie trady-
cyjnego podziału na widownię i scenę 
– krzesła oraz pufy ulokowano dookoła 
miejsca działań scenicznych, zaś prze-
stronne wnętrze Sali Industrialnej ogra-
niczono prowizorycznymi ścianami 
wyłożonymi wytłoczkami po jajkach.

Rockowe brzmienia wykorzystano 
jako medium i komentarz dla teoretycz-
nej tkanki spektaklu. Reżyserka wzięła 
na warsztat poznańską sagę autorstwa 
Małgorzaty Musierowicz, znaną nie-
jednemu przedstawicielowi pokolenia 
jej rówieśników. Rentgenowskie świa-
tło pada na opisaną tam klasę średnią, 
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ZASŁYSZANE

O spektaklu Teren badań: Jeżycjada: 
„Zniszczyli mi dzieciństwo!”
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Czy wychowałaś się na książkach Mu-
sierowicz? Jeżeli tak, to jak takie do-
świadczenie zaowocowało w pracy?
Akurat jestem jedną z tych osób, które 
takie doświadczenie formacyjne w Mu-
sierowicz zupełnie ominęło. To znaczy, 
dziwnym trafem przeskoczyłam z ka-
nonu literatury dziecięcej od razu do 
literatury bardzo dorosłej. W zasadzie 
z literatury młodzieżowej otarłam się 
tylko o Niziurskiego. To zdecydowa-
nie nie jest moje doświadczenie. Moja 
lektura Jeżycjady to lektura osoby po 
trzydziestce, która pierwszy raz ma te 
książki nie dość że w ręku, to jeszcze 
w takiej liczbie. 

Na próbach odbywały się bardzo 
ciekawe dyskusje, ponieważ zespół 
był podzielony na osoby, które nigdy 
nie czytały Musierowicz, i na niegdyś 
zagorzałe czytelniczki, które teraz mu-
szą zrewidować swój stosunek. Ja bym 
powiedziała, że to doświadczenie Jeży-
cjady jest doświadczeniem zbiorowym, 
dla każdego trochę innym.

Skąd pomysł na formę koncertu?
Z dwóch powodów. Pierwszy – zna-
lezienie bardzo zwięzłej formy, która 
obejmie tak potężną liczbę tomów. Te-
raz wyszedł dwudziesty, my w spek-
taklu odwoływaliśmy się do siedem-
nastu. Potrzebna nam była restrykcja 
formalna. A drugi powód – zdaliśmy 
sobie szybko sprawę, że coś, co jest naj-
śmieszniejsze w tej sadze, to fakt, że są 
to powieści formacyjne dla młodzieży, 
z których całkowicie została wyrugana 
popkultura. Czyli doświadczenie muzy-
ki, które dla nas osobiście, dla naszego 
doświadczenia formacyjnego, było klu-
czowe.

Nagracie płytę?
Pracujemy nad tym. Bardzo mocno.

Z Weroniką Szczawińską, reżyserką 
spektaklu Teren badań: Jeżycjada, 
rozmawia Stanisław Godlewski 

D o ś w i a d c z e n i e 
formacyjne

Milena Pelc

Koncertowy 
rozrachunek 
z ideałami 
dzieciństwa
Cykl Małgorzaty Musierowicz 
Jeżycjada pozostaje fenomenem 
kulturowym, inspiruje mło-
de czytelniczki, wpływa na ich 
poglądy i sposób postrzegania 
świata. Twórcy Terenu badań: 
Jeżycjada wzięli na warsztat 
sagę, najbardziej chyba znaną 
w literaturze powojennej Polski, 
i stworzyli niebanalny, pulsujący 
dźwiękiem, choć deprecjonujący 
ideę całego cyklu spektakl.

Teren badań: Jeżycjada – tytuł spekta-
klu idealnie oddaje charakter działania 
artystów, którzy koncentrując się na 
wycinku rzeczywistości u Musiero-
wicz, zdekonstruowali portret miesz-
czaństwa wykreowanego przez pisarkę 
w kolejnych częściach cyklu. Artyści 
dobitnie zamanifestowali swój scepty-
cyzm wobec literatury, która według 
nich fałszuje rzeczywistość, dokonali 
rozbicia utartej w kulturze konwencji 
czytania książek Musierowicz. Zrobili 
to w przystępnej, bliskiej współczesne-
mu odbiorcy, koncertowej formie.

Stworzyli w ten sposób niezwykle 
interesującą i pobudzającą widzów at-
mosferę. Przenieśli ich w świat mu-
zyki, jednocześnie nadal pozostając 
w ramach teatru i literatury, syntezując 
wszystkie te sztuki. Każda kompozycja 
muzyczna odgrywana przez zespół była 
streszczeniem motywu przewodniego 
kolejnych tomów z sagi Musierowicz, 
a muzyka znakomicie zbudowała całą 
dramaturgię widowiska. Konwencja 
rockowego koncertu, buntowniczo 
wyglądający zespół, oryginalne formy 
muzyczne – wszystko to stworzyło mie-
szankę wybuchową w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. 

potraktowaną jako papierek lakmuso-
wy polskiego społeczeństwa z czasów 
PRL-u i początku kapitalizmu. Struktu-
rę spektaklu oparto na wyliczaniu przy-
zwyczajeń, nawyków i kulturowych 
wzorców charakterystycznych dla tam-
tej dekady: picie herbaty w szklankach 
z plastikowym uchwytem, stereotyp 
matki-Polki, powszechna pruderia. 
Uzupełnieniem stają się rekwizyty uło-
żone przy każdym z aktorów: sterty 
książek i szklanki z herbatą. Jeżycjada, 
pozornie niewinny i rozrywkowy pro-
jekt, adresowany do naszej świadomo-
ści, być może nieco zaśniedziałej przez 
dwadzieścia lat kapitalizmu, przypomi-
na: tacy byliśmy, takie są nasze nieod-
ległe korzenie. 

Dramaturgię buduje intensywność 
dźwięków. Początkowo o skali niewy-
kraczającej poza przeciętną toleran-
cję, finalnie zdaje się testować poziom 
akustycznej akceptacji widza. Rzuca-
nie pałeczkami perkusyjnymi i innymi 
rekwizytami oraz cyniczno-ironiczny 
sposób bycia aktorów służy nie tylko 
kreacji młodych, gniewnych rockme-
nów (o preferencjach komediowych), 
lecz buduje wrażenie, jakby widz 
uczestniczył w wydarzeniu life. Taka 
forma, której sedno stanowi wniknięcie 
w tkankę kultury pop, z jednej strony 
przenosi odbiorców i teatr na wyższy 
poziom partycypacji rzeczywistości, 
z drugiej intensyfikuje komunikację 
pomiędzy nimi.
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Polski teatr (zwłaszcza dramatyczny) 
korzysta z bardzo prostych funkcji, 
w porównaniu do naszych zachodnich 
sąsiadów (dominująca przyczyna jest 
prosta: brakuje środków finansowych 
oraz odpowiedniej edukacji). Sztuka 
współczesna nie ucieka od coraz bar-
dziej skomputeryzowanej codzienności 
– przeciwnie, wykorzystuje technologie 
cyfrowe, aby tworzyć prace artystycz-
ne, które będą mogły konkurować np. 
z grami wideo (Agnieszka Jelewska 
i Michał Krawczak w ciekawym tekście 
To code or not to code? Teatr i kreatyw-
ne programowanie zauważają, że tak 
jak kiedyś teatr musiał zdefiniować się 
na nowo pod wpływem narodzin sztuki 
filmowej, tak teraz musi stanąć w obli-
czu rozwijającej się sztuki programowa-
nia komputerowego).

Zdobycze techniki umożliwiają nie-
samowite rzeczy – i nie chodzi tu tylko 
o efekty czysto estetyczne – takie jak 
video mapping na ciałach performerów. 
Współczesne programowanie pozwala 
na zaprojektowanie choreografii w kom-
puterze, zastąpienie aktorów holograma-
mi czy rozegranie spektaklu w internecie. 
Znani są performerzy, którzy wykonują 
swoje akcje na wideo-czatach interneto-
wych (najsłynniejszym jest Steve Kar-
dynal, który parodiował Miley Cyrus). 
Można również zagrać w gry kompute-
rowe oparte na tekstach dramatycznych, 
np. w Czekając na Godota (patrz s. 8). 
Choć grafika pozostawia wiele do życze-
nia, a fabuła, jak łatwo się domyśleć, nie 
jest specjalnie skomplikowana, wrażenie 
jest niesamowite (swoją drogą, jak wspo-
minają Jelewska i Krawczak, Beckett był 
jednym z pierwszych twórców, który 
stworzył coś na kształt software’u w dra-
macie Kwadrat).

Można pójść jeszcze dalej, jak robi 
to Heiner Goebbels. Niemiecki kom-
pozytor i reżyser tworzy swój teatr ab-
solutnie demokratycznie – wszyscy są 
na równych prawach, zarówno aktorzy, 
jak i maszyny (dlatego w jednej z jego 
oper, robot ma własną solówkę), stwo-

rzył też spektakl, w którym w ogóle nie 
było aktorów. W Stifters Dinge opar-
tym na prozie austriackiego pisarza 
Adalberta Stiftera, występowały wy-
łącznie instrumenty muzyczne – takie, 
które potrafiły same grać, bez pomocy 
człowieka (np. pianola). Naturalnie, 
Goebbels, który posiada wyjątkowe 
poczucie humoru, kazał zbudować me-
chanizm, który pozwolił maszynom 
ukłonić się na koniec przedstawienia.

Maszynami zajmuje się również 
Romeo Castellucci (idiom kuratorowa-
nej przez niego edycji Malta Festival 
brzmiał: Oh Man, Oh Machine). Wło-
skiego reżysera intryguje doskonałość 
i bezbłędność robotów, które stają się 
na scenie czymś w rodzaju bytów nad-
przyrodzonych, emanując zimnym, lecz 
fascynującym pięknem. Castellucci wy-
korzystuje również nowe media do zre-
alizowania swoich olśniewających wizji 
plastycznych – kto widział Four Seasons 
Restaurant, na pewno nie zapomni sce-
ny, w której w ogromnym, przeszklo-
nym boksie rozpętała się czarna burza 
piaskowa – nawiązująca do apokalipsy, 
a zarazem obrazów Marka Rothko.

Nowe media w teatrze nie służą jed-
nak wyłącznie estetyzacji. Ich zastoso-
wanie jest przede wszystkim świadec-
twem żywej zależności teatru i współ-
czesności. Performanse korzystające 
głównie z nowych mediów, mogą stać 
się narzędziem zmiany społecznej – 
kontrowersyjnym (projekty bazujące 
na haktywizmie) lub uczącym myśle-
nia demokratycznego (np. Best before 
Rimmini Protokoll, w którym widzo-
wie, wyposażeni w specjalne joysticki, 
sterowali ruchem cyfrowych piłeczek, 
wyświetlanych na monitorach).

W Polsce eksperymentowanie z tech-
nologiami staje się coraz bardziej po-
wszechne. Jednak trzeba pamiętać, że 
jeden z pierwszych projektów teatral-
nych z wykorzystaniem projekcji miał 
już Wyspiański w Protesilasie i Laoda-
mii! Pomijając te historyczne konteksty, 
przejdźmy teraz do teatru najnowszego. 

Warto przypomnieć bardzo wysmako-
wany estetycznie performans Patryka Li-
choty Lightskin. W zupełnej ciemności, 
tancerka w kostiumie z doczepionymi 
żarówkami tańczyła do zrytmizowanej 
muzyki elektronicznej. Ruch jej ciała ko-
respondował z bitami muzycznymi, zaś 
światła na kostiumie zapalały się i gasły 
wchodząc w dialog z cielesnością. 

W teatrze ciekawie stosuje się ka-
merę wideo. Krzysztof Garbaczewski, 
używając niemal obsesyjnie kamery 
wideo, zmusza widzów do śledzenia 
rejestracji spektaklu, który „na żywo” 
dzieje się poza sceną. Zniesienie 
granicy pomiędzy medium telewizji 
a spektaklem teatralnym opisywał już 
Philip Auslander w słynnym tekście 
Na żywo czy…. Badacz wspomina, jak 
zajął się tym tematem, gdy oglądał re-
jestracje spektaklu, który był niemal 
stworzony do tego, aby oglądać go 
za pośrednictwem kamery. Widzom 
rzeszowskiego Festiwalu polecam 
(po obejrzeniu na żywo) przyjrzeć się 
świetnej rejestracji Dziadów Radosła-
wa Rychcika. Kamera wydobywa ze 
spektaklu wiele niezauważalnych na 
scenie smaczków, a bogate imagina-
rium filmowe używane w tym spekta-
klu, zyskuje, dzięki zapośredniczeniu 
kamery, zupełnie nowy wymiar.

Wielokrotnie zapewne spotkali się 
Państwo z tym odruchem: nawet jeśli 
obraz z kamery wyświetla dokładnie to, 
co się dzieje na scenie, i tak patrzymy 
na ekran. W ciekawy sposób grał z tym 
Krystian Lupa w Facotry 2 i Pocze-
kalni 0. Podobnie, w charakterystycz-
nie dowcipny sposób, wykorzystał ten 
mechanizm Krzysztof Cicheński z Te-
atrem Automaton w przedstawieniu 
Puzuk. Widzowie oglądali na ekranach 
twarze aktorów, rozmawiające ze sobą 
na czacie. Aktorzy znajdowali się nad 
widownią, byli doskonale widoczni. 
Sytuacja zrobiła się o wiele bardziej 
skomplikowana, gdy wykonawcy po-
prosili widzów, aby zrobili im kanapki 
(bułki, masło i sałata stały na stoliczku 

Stanisław Godlewski

Teatr i nowe (?) media
Funkcjonowanie nowych mediów w teatrze stało się już standardem. Nikogo nie dziwi używanie wizualizacji, kamery 
wideo czy mikrofonu (choć z rozrzewnieniem wspominamy debaty na ten temat). Nie są to jednak specjalnie zaawan-
sowane techniki. 
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Paronat medialny

CO NOWEGO?

pod ekranami), a potem je do nich przynieśli. Przenikanie 
się przestrzeni cyfrowej z namacalną rzeczywistością wpro-
wadzało w konfuzję, a zarazem wywoływało dziwne wzru-
szenie. Przekaz był prosty: nawet najbardziej zaawansowane 
technologie nie unicestwią podstawowych odruchów fizjo-
logicznych, takich jak głód czy potrzeba fizycznej bliskości. 
Analizując nadchodzące przedstawienia, warto o tym pamiętać.
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Wykreślanka
Wykreśl „skaczące” hasła związane z Festiwalem. 
Pozostałe litery utworzą hasło.

ZASŁYSZANE
O Dziadach w reżyserii Radosława Rychcika: 
„Podoba mi się to, że reżyser potrafi 
zagrać ciszą i milczeniem”.
„Monolog Konrada mówił przecież 
Konrad”.

mem: 
at this place,  
at this moment of time,
all mankind is us, 
whether we like it or not
cis:
exit:


