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AnAtomiA łzy

Logotyp Instytutu Badań Wojen 
Nieprzeżytych to wpisane w trójkąt oko, 
z którego łza wypływa prosto na szalkę 
Petriego. Tutaj bada się anatomię łez 
wypłakanych nad nieswoim przeżyciem. 
Instytut dzieli się na cztery departamenty: 
Ekstremalnych Emocji, Świadectw 
Skrupulatnych, Świadectw Niewłaściwych 
i Prywatnej Chwili. Zatrudnionych 
jest w nim sześciu naukowców, 
którzy niestrudzenie prowadzą 
badania w celu ustalenia jednolitego 
sposobu postępowania z różnymi 
reprezentacjami wojny stanowiącymi 
impuls dla powstawania fantomowego 
doświadczenia, pleniącego się na 
ogromną skalę we współczesnym świecie.

Autorki tekstu Wojen, których nie przeżyłam – 
Agnieszka Jakimiak i Weronika Szczawińska –  
podjęły się trudnego tematu, dając sobie jedno-
cześnie dużą wolność poszukiwania własnego sta-
nowiska w temacie doświadczania wojen poprzez 
rozmaite środki przekazu, media, relacje świadków, 
książki, filmy i tym podobne. Stworzony przez nie 
Instytut wydaje się wizją z jednej strony futurystycz-
ną i nieprawdopodobną, a z drugiej wpisuje się w im-

manentną dla współczesności potrzebę stwarzania 
instytucjonalnych ram dla pamięci, zarządzania 
i metod sprawowania nad nią kontroli. Co ciekawe, 
autorki tekstu nie wzięły na warsztat II wojny świa-
towej, która stała się matrycą myślenia o konfliktach 
zbrojnych i ich reprezentacji w XX wieku oraz najsil-
niej naznaczyła dyskursy artystyczne, humanistyczne 
i socjologiczne. Wojny, których nie przeżywamy to 
nie tylko te, które ze względów pokoleniowych są 
poza zasięgiem naszego doświadczenia. To także 
konflikty trwające obecnie, o których dowiadujemy 
się z różnych kanałów informacyjnych, angażujące na 
krótko nasze emocje, niewpływające jednak na zmia-
nę jakości naszego życia, przez co muszą pozostać 
jedynie przywłaszczonym doświadczeniem.  
To wojny w Syrii, na Bałkanach, w Iraku i Iranie, 
Rwandzie... Szczawińska i Jakimiak krytycznie przy-
glądają się internetowym falom wzruszeń wywo-
łanym zdjęciami dzieci zabitych w Syrii i ckliwym 
piosenkom nawołującym do pomocy Bośniakom. 
Spektakl przygląda się medialnym reprezentacjom 
wojny. Bada, przy pomocy narzędzi wypracowanych 
w Instytucie, strategie konstruowania wzruszeń, dro-
gi przepływu informacji i artystyczne próby ich prze-
twarzania. Warstwa językowa spektaklu zbudowana 
jest tak, by powstawało wrażenie rozkrajania, jak 
przy pomocy skalpela, kulturowych reprezentacji: 
słów, obrazów, filmów.

Charakterystyczna dla teatru Szczawińskiej for-
malność: scenografii, kostiumu, gry aktorskiej spraw-
dza się w tym przypadku znakomicie, odpowiadając 

konwencji laborato-
rium naukowego.  
Materiałem zasługują-
cym na osobną analizę 
jest sfera audialna 
spektaklu. Muzycz-
ność budowana jest 
przy pomocy systemu 
tajemniczych elektro-
nicznych instrumen-
tów, będących jedno-
cześnie głośnikami 
o zróżnicowanych 
możliwościach mo-
dulacji akustycznej, 
materiałów muzycz-
nych i dźwiękowych 
pochodzących ze 
źródeł zewnętrznych 
oraz głosów aktorów Na okładce i s. 2 zdjęcie ze spektaklu Wojny, których nie przeżyłam, fot. Monika Lisiecka
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w partiach zbiorowych i solo. Szczawińska z pomocą 
odpowiedzialnego za muzykę w spektaklu Krzysz-
tofa Kaliskiego stworzyła serię eksperymentów mu-
zycznych, które – choć podporządkowane były akcji 
scenicznej – wybrzmiały również jako autonomicz-
ne działania. Szczególnie interesujące było badanie 
rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni, otaczanie 
nim widzów lub kierowanie go wąskim strumie-
niem w konkretną stronę, na przykład przy pomocy 
głośnika-stożka. W ostatniej scenie wygłaszający 
monolog Maciej Pesta znalazł się pod konstrukcją 
widowni, co w połączeniu z wyciemnieniem sali po-
zwoliło jeszcze uważniej przysłuchiwać się krążeniu 
dźwięków w przestrzeni. 

Tym, co wzbudziło moją wątpliwość i sprowoko-
wało do zastanowienia się nad tym, jaką właściwie 
pozycję wobec podejmowanego przez siebie tema-
tu zajmują autorki, była ostatnia scena spektaklu. 
Zostaje w niej zaprezentowany czwarty z departa-
mentów Instytutu Badań Wojen Nieprzeżytych, 
czyli Departament Prywatnej Chwili. Scenę tę 
poprzedza wyraźna zmiana tonu spektaklu, który 
od wnikliwej analizy przechodzi do ironicznego 
oceniania. Rozpoczyna się żonglerka pojęciami 
z najnowszej humanistyki i nazwiskami najsłyn-
niejszych naukowców zajmujących się kwestiami 
traumy i reprezentacji. Krytyce poddane zostają 
konferencje dotyczące wojny w Syrii i intelektualny 
sztafaż mówienia o wydarzeniach z historii naj-
nowszej. Departament Prywatnej Chwili proponuje 
celebrację osobistego momentu bycia poza polityką 
i problemami społecznymi, kiedy media ledwie tyl-
ko mogą nas dosięgnąć z nagłówków gazet. Osobista 
celebracja chwili wiąże się jednak z włączeniem jej 
w prywatny system upamiętniania. Apogeum obsesji 
pamięci osobistej dyskredytuje dyskurs społeczny 
i skłania jednostkę do bezpośredniego przeżywania 
swoich własnych doświadczeń. Autorki tworzą więc 
obraz paranoicznego świata zarządzania pamięcią, 
który od początku budzi podejrzenia i wydaje się, że 
niemożliwe jest, aby zaistniał naprawdę, w zamian 
za to nie dają jednak żadnej propozycji poza utopij-
ną wizją zatomizowanego społeczeństwa jednostek 
nieposiadających żadnych doświadczeń związanych 
z funkcjonowaniem w zbiorowości. Po zakończeniu 
spektaklu nie miałam poczucia, że twórcy powinni 
poprzestać na zadawaniu pytań. Moje wątpliwości 
wzbudziło jednak podanie widzom prostej i może 
nawet odrobinę cynicznej odpowiedzi.

Zuzanna Berendt

Bez przewodnikA

Wojny, których nie przeżyłam Weroniki 
Szczawińskiej to przykład spektaklu 
wielkich idei, które brzmią świetnie, 
gdy mówi się o nich poza sceną. 
Przedstawienie to istny przerost formy 
nad treścią, chociaż ta druga wydaje się 
idealnym punktem wyjścia dla rozmowy 
na temat docierających do nas obrazów 
współczesnych wojen. 

Spektakl porusza ważne i nieoczywiste problemy. 
Obrazy przemocy docierają do nas z różnych stron, 
czy sobie tego życzymy czy nie. Bombardowani 
historiami, których sami nie chcielibyśmy stać się 
bohaterami, rzadko zastanawiamy się nad tym, 
że sam wybór treści, montaż i sposób przekazu są 
ingerencją w dany materiał. Szczawińska zarzuca 
współczesnym ludziom, że czerpią wiedzę z mani-
pulowanych reprezentacji medialnych konfliktów. 
Stawia też pytania o sposoby radzenia sobie artystów 
z tym problemem, bo przecież ich działa często są 
istotnym źródłem wiedzy dla odbiorców. Sprawa wy-
daje się patowa, o czym wie reżyserka, stawiając wie-
le istotnych pytań, na które powinny opowiedzieć 
obie strony. Temat jest szalenie ciekawy i dający do 
myślenia, ponieważ w dobie nieustanie rodzących 
się punktów zapalnych na mapie świata każdy z nas 
poniekąd nieświadomie czerpie wiedzę z filmów, 
dokumentów czy zdjęć, stając się tym samym pod-
glądaczem, który do woli może komentować prze-
bieg zdarzeń z bezpiecznej odległości. 

Z daleka obserwuje się także zmianę kolejnych 
scen w spektaklu. Wchodząc na salę ma się wrażenie 
powrotu do czasu, w którym działała artystyczna 
szkoła Bauhaus. Pełno tutaj porozrzucanych kubi-
ków i jakiś innych zniekształconych, trójwymiaro-
wych modeli. Ta futurystyczna artystyczna wizja 
trochę jednak wyblakła – to zabieg zapewne celowy, 
bo przecież eksperymentuje się w laboratorium. Do 
tego zestawu dołączyć należy jeszcze nowomowę ro-
dem z Orwella. Zagmatwany język postaci jest jed-
nak wytłumaczalny, ponieważ znajdujemy się w In-
stytucie Badań Wojen Nieprzeżytych. Pracują w nim 
(pseudo)naukowcy w białych kitlach z kolorowymi 
nadrukami. Każda z postaci ma na kostiumie tro-
chę inny wzór, ponieważ jest odpowiedzialna za 
konkretny departament i bada sposób mówienia 
o wojnie poprzez wytwory kultury z danej dziedziny. 
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Narracje, które notabene wybrane są bardzo su-
biektywnie, spina mężczyzna z bronią–mikrofonem 
w ręku. Pełni on funkcję relacjonującego przebieg 
postępu badań w Instytucie. 

Prowadzona narracja to swoisty kolaż wybranych 
sposobów ukazywania wojny. Na scenie dość moc-
no wybrzmiewa zaśpiewany w groteskowy sposób 
niedawny nagłówek z artykułu Gazety Wyborczej: 
„Dyplomaci ONZ płakali, patrząc na śmierć dzieci” 
czy próba odtworzenia kadru z filmu W imię ojca 
z Danielem Day-Lewisem. Ilość podawanych przy-
kładów jest bardzo szeroka – dostaje się także reży-
serom, performerom, a nawet naukowcom. Punktem 
wyjścia jest zawsze mowa o budowaniu doświadcze-
nia współuczestnictwa w wojnie. Za ciekawy zabieg 
można uznać fakt, że wszystkie wizualne przykłady 
pozostają odgrywane, zapośredniczone w sferze sło-
wa, ruchu i dźwięku i ani razu omawiany przykład 
nie zostaje podany widzom w oryginale. 

Jednak, mimo próby tworzenia kolejnych pozio-
mów narracji i ogromnych starań ze strony aktorów, 
coś ewidentnie nie gra. Nie pomagają wyśmienite 
efekty dźwiękowe, które choć na chwilę wytrącają 
z monotonii przebiegającej dramaturgii. Aktorzy sta-
rają się, jak mogą, próbują zainteresować widza, co 
faktycznie udaje się w kilku momentach. Scena żucia 
gumy czy zbiorowe śpiewanie piosenki, mającej na 
celu pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego, a w efekcie 
stającej się raczej montażem sztucznie wzruszonych 
twarz artystów, to nieliczne przykłady interesujących 
momentów. 

Imponująca lista prób przybliżenia wojny nie jest 
jednak przepisem na sukces. Widz wchodzi w labi-
rynt, z którego nie ma wyjścia. Odnieść można wra-
żenie, że reżyserka proponuje wyprawę po konkret-
nych miejscach, natomiast nie zapewnia przewodni-
ka, który wydaje się w tym przypadku konieczny. Wi-
zytacje kolejnych departamentów w Instytucie Badań 
Wojen Nieprzeżytych przypomina trochę odhaczanie 
punktów programu podczas zorganizowanych wycie-
czek, na których ogląda się zabytki tylko z zewnątrz, 
bo nie ma czasu na dotarcie do ich wnętrza. 

Natalia Osińska 

Artyści i wojnA

Rozmowa z Weroniką Szczawińską 
przeprowadzona przez Łukasza 
Drewniaka po spektaklu Wojny, których 
nie przeżyłam toczyła się głównie 
wokół kwestii stosunku współczesnych 
artystów do wojen, z którymi stykają 
się pośrednio poprzez przekazy 
medialne, relacje świadków i różnorodne 
wytwory kultury. Dyskusja pozwoliła 
słuchaczom zrozumieć sposób myślenia 
reżyserki na temat konsumpcji wojny 
we współczesnym społeczeństwie oraz 
poznać metody, jakie wraz z pozostałymi 
twórcami spektaklu wybrała ona do pracy 
nad tekstem Agnieszki Jakimiak.

Zdecydowanie pracę nad spektaklem można nazwać 
zespołową – podczas spotkania artystka zaznaczyła, 
że wraz z dramaturżką rozpoczęły działania w byd-
goskim teatrze z niewielką ilością materiału, by dać 
aktorom możliwość zapoznania się z nim, a jedno-
cześnie dokonania własnego researchu. Potem na-
stępowały wspólne rozmowy, budowanie konstrukcji 
spektaklu, poszukiwanie tematów, które są interesu-
jące oraz poruszające, dokonywanie wyboru spośród 
wielu obrazów wojny, by przedstawić je w spektaklu. 
Aktorzy bardzo zaangażowali się w tworzenie final-
nego efektu – co widać także na scenie.

Reżyserka zaznaczyła też, że w odniesieniu do 
konfliktów mających miejsce na świecie bardzo waż-
ne było dla niej pojęcie bezsilności związanej z ob-
razami, które do nas napływają. Jesteśmy bowiem 
bezsilni także w stosunku do przekazu medialnego, 
z którym mamy do czynienia. Uczucie zapośredni-
czone jest dziś dla nas fundamentalne, konstrukt, 
jaki mamy przed sobą nie jest obiektywny – to 
zaplanowana struktura medialna, zamierzenie 
wywołująca w nas pewne emocje. Jak więc mówić 
o wojnie, jak się odnosić do tego, z czym stykamy się 
poprzez media? 

Nie zabrakło także odniesień do literatury czy fil-
mu. Szczawińska zaznaczyła co było dla niej istotne 
w myśleniu zarówno o samym tekście, jak i o aspek-
cie wykonawczym. Powielanie pewnych obrazów by-
łoby jednak zbyt proste, zamierzeniem twórców nie 
było stworzenie spektaklu teatru dokumentalnego, 
a osadzenie wybranych treści w charakterystycznej 
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formie. To dlatego nie mamy tu do czynienia z kon-
kretnym materiałem, jak na przykład z fotografia-
mi – a z odgrywaniem ich. Reżyserka zaznaczyła, 
że miało stać się to ich „rozbrojeniem” dążącym do 
sprowokowania widza, do pobudzenia wyobraźni 
(temu miała służyć także scenografia czy warstwa 
dźwiękowa). 

Szczawińska opowiadała o tym, jak istotne jest 
poszerzanie perspektywy bez patrzenia na problem 
wojny oraz czujność i otwartość na wszelkie po-
wstające w obrębie tego tematu prace artystyczne 
czy reakcje ludzi. Tym bardziej więc szkoda, że 
konstruktywna krytyka jednego z widzów na temat 
spektaklu spotkała się z oburzonym komentarzem 
jednej z aktorek: „A może po prostu pan nie przeżył 
tego spektaklu”.

Julia Jurczykowska
Marta Seredyńska

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki  
w Bydgoszczy
Agnieszka Jakimiak, Weronika Szczawińska
Wojny, których nie przeżyłam
Reżyseria: Weronika Szczawińska
Dramaturgia: Agnieszka Jakimiak
Scenografia i Kostiumy: Daniel Malone
Muzyka: Krzysztof Kaliski
Ruch: Agata Maszkiewicz
Reżyseria światła: Robert Łosicki
Realizacja dźwięku: Łukasz Maciej Szymborski
Występują: Marta Malikowska, Maciej Pesta, Sonia 
Roszczuk, Jan Sobolewski, Małgorzata Trofimiuk, 
Piotr Wawer Jr
Premiera: 23 września 2015

AnAtomiA śmierci 
Zapomniana historia domniemanego 
morderstwa w dramacie Jolanty Janiczak 
staje się przyczynkiem do rozmowy 
na temat kondycji współczesnego 
prawa. Sprawa Gorgonowej – kolejny 
dramat w finale Gdyńskiej Nagrody 
Dramaturgicznej – stanowi niezwykle 
mądry i ciekawy głos w dyskusji 
o praworządności i sprawiedliwości. 
Rita Gorgonowa została oskarżona o morderstwo córki 
swojego kochanka – 17-letniej Lusi Zarembianki. Ko-
lejne sceny przesłuchania tytułowej bohaterki pokazu-
ją proces sądowy, w wyniku którego zostaje ona skaza-
na najpierw na karę śmierci, a następnie na osiem lat 
więzienia. Jej proces był mocno komentowany w me-
diach, zasłużył sobie finalnie na miano największego 
skandalu 20-lecia międzywojennego. 

Sztuka Jolanty Janiczak stanowi zapis kolejnych 
spotkań procesowych, retrospekcji świadków, którzy 
zeznają w sprawie oskarżonej, a  także zapisu wspo-
mnień samej Gorgonowej. Upokorzenie, kolejne ze-
znania, trudności w dowiedzeniu swojej niewinności 
– z tym wszystkim zmaga się osamotniona, pozosta-
wiona sama sobie kobieta. 

Autorka używa niezwykle przemyślanego języka, 
momentami ocierającego się o hiperrealizm, a kolejne 
opisy zbrodni czy studium śmierci powodują, że jej 
tekst zdaje się niesamowicie plastyczny, a także mocno 
osadzony w przestrzeni swoistego uniwersum – przez 
to sprawa z lat 30. ubiegłego stulecia brzmi nazbyt re-
alnie nawet 100 lat później.

Janiczak zajmuje się nie tylko studium śmierci, ale 
także z niezwykłą dokładnością opisuje, w jaki sposób 
rozpadają się kolejne części naszego organizmu. Opi-
suje ciało kobiece w różnych fazach funkcjonowania. 
Pięknie o ciele mówi ELŻBIETA MATKA ZAMKNIĘTA: 
„Diagnoza dnia codziennego: Skóra na brzuchu jak 
zwiotczały pergamin, na którym przeczytać można 
historię przypadków miłosnych. Powłoki brzuszne 
cieniutkie, że ręką możesz przez nie policzyć kiszki. 
Narządy rodne wypadają przy kaszlu czy lada kichnię-
ciu. Wydziela mi się bezwiednie mocz. Pęknięte, bli-
znami pokryte krocze, pozostałości po Stasiu i innych 
zapaleniach. Na nogach wiją się sznury żylaków, piersi 
obwisłe, zwiotczałe po Lusi. Po jej apetycie nic już nie 
mogło triumfalnie wznosić się do góry”. W pewnym 
sensie stanowi to niezwykle specyficzną przepowied-
nię dotyczącą każdej kobiety. 

fot. Monika Lisiecka
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Momentami wręcz anatomiczna analiza uciele-
śnienia najbardziej czarne wizje dotyczące nie tylko 
procesów starzeniowych, ale przede wszystkim… 
śmierci. Nie spodziewałam się, że z taką precyzją 
można przedstawić kolejne kroki rozpadu ciała, wyłą-
czania się kolejnych organów organizmu, wydaleniem 
fekaliów, powolnym rozkładem ciała. 

Gorgonowa niczym mityczna Medea zostaje oskar-
żona o zabójstwo dziecka. Proces toczy się niezwykle 
gładko, a w dodatku niekorzystnie dla młodej kobiety. 
Można określić sprawę wręcz jako polityczną, nace-
chowaną zapędami nacjonalistycznymi i ksenofobicz-
nymi – tytułowa bohaterka jest bowiem Chorwatką. 

Znamienna jest tu zabawa konwencją – sztuka mo-
mentami do złudzenia przypomina scenariusz ame-
rykańskiego filmu. Znajdziemy w niej barwną galerię 
postaci, a także ciekawych scen z retrospektywnymi 
przerywnikami. Dzięki temu całość przypomina moc-
ny film kryminalny. Szkoda, że te możliwości – zarów-
no ciekawe sceny, feeria barwnych, pełnokrwistych 
postaci, jak i  wartka akcja – zostają słabo wykorzysta-
ne przez reżysera czytania. Aktorzy są statyczni, ich 
rola ogranicza się do przeczytania tekstu. Podkreśla 
to jego charakter – to zapis przesłuchania i rozprawy 
sądowej. Wykonawcy są umiejscowieni pomiędzy 
widzami, co uwypukla swego rodzaju anonimowość 
oskarżycieli czy przesłuchujących oskarżoną z tłu-
mu. Brakuje jednak emocjonalności i ekspresyjnej 
gry. Dzięki temu w prawdzie możemy wsłuchać się 
w tekst, ale zostaje on nieco zabity, beznamiętny. 

„Nadal mogę być użyteczna na setki sposobów jak 
Bóg, dla poetów jestem poezją, dla ćpunów towarem, 
dla duchownych oczyszczeniem, dla filmowców fil-
mem, dla architekta dworcem centralnym wymaga-
jącym szybkiej rozbudowy, dla siebie samej pustką” 
– mówi Rita. Właśnie w tych słowach tkwi najważ-
niejsze przesłanie, które niesie tekst. Każdy z nas ma 
kilkanaście twarzy, zakłada niezliczone maski. Dla 
każdego jesteśmy kim innym. Pozostaje zastanowić 
się nad tym, czy jest się… niewinnym. 

Anna Petynia

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
Jolanta Janiczak
Sprawa Gorgonowej
REŻYSERIA: Krzysztof Rekowski
WYSTĘPUJĄ: Monika Babicka, Marta Kadłub,  
Elżbieta Mrozińska, Kinga Suchan, Piotr Michalski, 
Rafał Pyka, Bogdan Smagacki, Dariusz Szymaniak, 
Grzegorz Wolf, Mariusz Żarnecki

wielcy inni

Stand-up nie ma w Polsce długiej 
tradycji i bardziej kojarzy się z estradą 
kabaretową niż deskami teatralnymi. 
W ramach konwencji performer kreuje 
sceniczną personę, którą widz do 
pewnego stopnia zwykle utożsamia 
z wykonawcą, a cały kunszt występu 
polega właśnie na jak najbardziej 
naturalnym i swobodnym prowadzeniu 
wypowiedzi, nadawaniu jej pozoru 
improwizacji in statu nascendi. Wymaga 
to nie lada precyzji i luzu, bo najtrudniej 
grać udając, że się nie gra wcale.

W wypadku dwóch części Wielkich Innych sytuacja 
ma się inaczej niż w klasycznym modelu tego gatun-
ku. Jacek Kozłowski odwołuje się do sześciu zako-
rzenionych w kulturze postaci, tworząc dla każdej 
osobny monolog. Oprócz Jezusa autor sięga do czte-
rech ikon współczesnej polskiej literatury (Gombro-
wicza, Osieckiej, Szymborskiej, Rymkiewicza) oraz 
gwiazdy rodzimego kabaretu (Hanki Bielickiej). 
Oba występy układają się w tryptyk o powtarzalnej 
strukturze – monolog postaci każdorazowo koń-
czy piosenka. Występujący aktor wciela się zatem 
w postać, która to dopiero staje się stand-upowym 
performerem. Monologi przypominają monodramy 
osadzone w konwencji występu kabaretowego, wień-
czone wykonaniem piosenki aktorskiej. Taka kon-
strukcja pozwala autorowi na zabawę odniesieniami 
do realnych postaci z wykorzystaniem elementów 
ich biografii. Komizm jest w tym wypadku nieco ek-
skluzywny, gdyż budują go ironiczne i prześmiewcze 
uwagi, które odczyta widz operujący pewnym pozio-
mem wiedzy. Im więcej wiemy o życiu i twórczości 
bohaterów, tym lepiej dla nas. 

Najtrudniejsze zadanie przypadło w udziale 
Mirosławie Żak. Pierwszy wieczór (i pierwsza z ko-
lei realizacja Kozłowskiego) w całości należał do 
niej. W tym wypadku dodatkowym utrudnieniem 
jest tekst i reżyserskie zabiegi. Wielcy inni: Jezus, 
Gombrowicz i Osiecka to zestaw, w którym pierwsza 
z postaci jest tak często eksploatowana kulturowo 
na różne sposoby, że jej przedstawienie przestaje być 
interesujące, a żarty brzmią wtórnie. Widać także 
nerwowość i niepewność aktorki, która nie może 
znaleźć się w roli i miota się po scenie z lewej na pra-



 R e c e n z j a   m     

7

wą. Z kolei literackie osadzenie Osieckiej jako alko-
holiczki śmieszy najmniej, nie pomaga też zatacza-
nie się w pijackiej choreografii. Zdecydowanie lepiej 
wypada Gombrowicz. Zagrany niemal nieruchomo, 
sztywno ujawniając autorytarne i pełne chłodnego 
dystansu oblicze pisarza, mistrza złośliwych ripost 
wystrzeliwanych w tempie karabinu maszynowego. 
Drugi zestaw – Wielcy inni: depresje: Szymborska, 
Rymkiewicz, Bielicka jest zdecydowanie ciekawszy 
– zarówno pod względem tekstu, jak i wykonania. 
Spektakl został zrealizowany również przez Kozłow-
skiego, ale niemal dwa lata później. Reżyser zdecy-
dował się dobrać aktorów w ten sposób, aby każdą 
postać odgrywał inny wykonawca – oprócz Miro-
sławy Żak w roli Bielickiej poznajemy Szymborską 
w interpretacji Rafała Kosowskiego, Rymkiewiczem 
jest zaś Włodzimierz Dyła. Kosowski siedzi cały czas 
na krześle, ale buduje postać na subtelnościach, 
mikrogestach rąk i mimice – napięciu mięśni twa-
rzy w nerwowym uśmiechu przy każdej wzmiance 
o Woodym Allenie lub grymasie przekąsu zarezer-
wowanym dla Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Mięk-
kiej mowie ciała towarzyszy zmiana barwy głosu na 
delikatny dyszkant. Kreacja Dyły stanowi natomiast 
zupełne tego przeciwieństwo. Aktor ekspresyjnie 
wykorzystuje całą swą cielesność, by uwiarygodnić 
pełne zapamiętania i obłędu wywody Rymkiewicza, 
którego jedynym celem życia jest doprowadzanie in-
nych do szewskiej pasji. Rozgrzana do czerwoności 
twarz i krzesło użyte jako kosiarka przekonująco bu-
dują wizerunek ogrodnika-furiata z Milanówka. Żak 
natomiast tempem i dynamiką wypowiedzi przebija 
kolegów. Jako Bielicka musi mówić szybko i precy-
zyjnie frazować, naśladuje też jej mowę ciała. Nie-
codzienne w tym wypadku jest zestawienie zawarte 
w tekście. Artystka znana z występów komediowych 
opowiada o powracającym śnie, w którym mierzy się 
z rolą w 4.48 Psychosis Sary Kane. Koszmarem oka-

zuje się zarówno rozwiązanie, gdy wszyscy widzowie 
się śmieją, jak i opcja, w której nie śmieją się wcale.

Wyraziste prowadzenie każdej z postaci połą-
czone z różnorodną ekspresją wszystkich aktorów 
pozwala otrzymać efekt, którego wcześniej nie osią-
gnęła aktorka występująca w pojedynkę. Dodatkowo 
piosenki kończące występy mają zupełnie odmienną 
temperaturę emocjonalną niż monologi postaci. 
Następuje wyciszenie, rejestr z kabaretowego prze-
chodzi w melancholijny, a widz dzięki temu może 
się nie tylko pośmiać, ale i wzruszyć.

Ula Bogdanów

Teatr im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Wielcy Inni: Jezus, Gombrowicz, Osiecka
TEKST I REŻYSERIA: Jacek Kozłowski
WYSTĘPUJE: Mirosława Żak
ARANŻACJA PIOSENEK: LieBerKnapp Trio w skła-
dzie Wojciech Bergander (bass), Bartłomiej Libera 
(perkusja), Remigiusz Knapik (klawisze)
PREMIERA: 14 lutego 2014

Wielcy Inni 2. Depresje: Szymborska, Rymkiewicz, 
Bielicka
TEKST I REŻYSERIA: Jacek Kozłowski
PROJEKT SCENOGRAFII: Karolina Pająk
OPIEKA ARTYSTYCZNA: Maciej Podstawny
WYSTĘPUJĄ: Mirosława Żak, Włodzimierz Dyła, 
Rafał Kosowski
ARANŻACJA PIOSENEK: Wojciech Bergander  
(kontrabas), Bartłomiej Libera (perkusja), Piotr 
Dziadkowiec (piano)
PREMIERA: 5 grudnia 2015 (krakowska),  
8 stycznia 2016 (wałbrzyska)

fot. Krzysztof Żarkowski
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kAruzelA  
ze smokAmi

Tegoroczną bohaterką R@Portu 
Familijnego jest Malina Prześluga. 
W programie znalazły się realizacje trzech 
dramatów autorki – Smoki z Teatru Maska 
w Rzeszowie oraz dwie części Chodź na 
słówko wystawione przez Centrum Sztuki 
Dziecka w Poznaniu. 

Smoki to opowieść o pokonywaniu uprzedzeń i pozna-
waniu innego, który okazuje się zaskakująco podobny 
do nas. Autorka kreuje dwa równolegle istniejące 
światy – ludzi i smoków. W obu funkcjonują podob-
ne bajki o pokrewnych (nawet z nazwy) postaciach, 
a także prezydenci, rodziny, uszczypliwi koledzy 
z klasy czy zołzowate nauczycielki. W każdym miesz-
ka bohater, który uparcie wierzy w istnienie istot, 
jakie zna jedynie z baśni. Smok Roar chciałby spotkać 
człowieka, zaś Człowiek Karol wiele lat spędził na 
tropieniu smoków. Postaci funkcjonują symetrycznie 
– obaj z powodu swych zainteresowań spotykają się 
z niezrozumieniem ze strony własnego środowiska. 
Dzięki przejściu między światami, Karol i jego wierny 
kompan Świnka poznają Roara i wszyscy ze zdumie-
niem odkrywają, że żadne z nich nie zieje ogniem, 
czyli nie wpisuje się w znany z opowieści stereotyp. 
Zdobyta wiedza ratuje ich kilkakrotnie z opresji, gdy 
wykorzystują uprzedzenia na swoją korzyść i wywołu-
ją w przeciwniku obezwładniający strach. Bohaterowie 
odnajdują także smoczą mamę, niepotrzebnie prze-
znaczoną niegdyś człowiekowi na ofiarę i szczęśliwie 
wracają do swoich światów.

Reżyser Jerzy Jan Połoński osadził historię Prześlu-
gi w mieszaninie konwencji. Spektakl rozpoczyna się 
uwerturą zwiastującą musical z elementami horroru. 
Łóżko i szafa sugerują przestrzeń sypialni, w której po 
zgaszeniu światła zaczynają się dziać dziwne rzeczy 
– za pewne w wyobraźni mieszkającego tam Roara. 
Rozmieszczone nierównomiernie światła w czarnych 
klatkach migoczą niepokojąco przy akompaniamencie 
organów, a prezentujące się postaci poruszają się me-
chanicznie. Wraz z rozwojem akcji piosenek jest coraz 
mniej, tym trudniej potem znaleźć uzasadnienie dla 
sporadycznie śpiewających bohaterów. Aktorzy grają 
głównie w żywym planie, a ich postaci ucharaktery-
zowane są bardzo finezyjnie – pobielone twarze i po-
czernione oczy przywodzą na myśl gotycką stylistykę 

noir, zaś smocze białe, wysokie peruki z dwoma łą-
czącymi się po środku rogami nawiązują do baroko-
wych koafiur. Bogate kostiumy również łączą w sobie 
cechy przeróżnych epok – od bufiastych rękawów, 
kolorowych halek i falban przez elżbietańskie kryzy 
i kaftany po rajstopy z asymetrycznymi nogawkami – 
dodatkowo wykończonymi koronką. Przy tym remik-
sie kanonów mody smoki wyposażone są oczywiście 
w długie ogony. Eklektyzm wizerunkowy z pewno-
ścią cieszy oko, nadając postaciom z obu światów 
rysów realnych i fantastycznych jednocześnie. Gdy 
ludzie pojawiają się w świecie smoków, aktorzy do-
bierają lalki stolikowe, sugerując mniejszy rozmiar 
swoich postaci w nowej rzeczywistości. Zaskakuje 
jednak, że wygląd lalek niespodziewanie bazuje na 
kresce animacji Tima Burtona z charakterystycznymi 
wybałuszonymi oczami. Dorosłe smoki zaś animo-
wane są przez trzech aktorów – jeden odpowiada za 
głowę (paszcza z poduszki), drugi macha skrzydłami 
(chorągwiami), trzeci ogonem. Szkoda jednak, że 
eklektyzm formalny nie idzie w parze z konsekwen-
cją. Nie wiadomo, dlaczego smocza babcia trzyma 
cały czas przed sobą złotą ramę (młody widz siedzący 
nieopodal skonfundowany postawił hipotezę, jakoby 
babcia występowała w telewizji). Zagubienie odbior-
ców potęguje także przerysowana gra aktorów oparta 
na krzyku, nienaturalnym pisku i towarzyszącej na-
dekspresji ruchowej. Tekst wielokrotnie umykał i sta-
wał się niezrozumiały, a fabuła nieczytelna. Nadmiar 
bodźców płynących ze sceny wyraźnie drażnił i roz-
praszał widownię, choć były momenty, w których 
wyczuwało się skupienie.

Twórcy spektaklu, chcąc uatrakcyjnić opowiada-
ną historię, przesadzili z doborem środków wyrazu. 
Stracił na tym tekst Prześlugi oraz widzowie. W gąsz-
czu impulsów dobre pomysły inscenizacyjne nie 
miały szansy wybrzmieć. Warto pamiętać, że czasem 
mniej znaczy więcej.

Ula Bogdanów

Teatr Maska w Rzeszowie
Malina Prześluga
Smoki
REŻYSERIA: Jerzy Jan Połoński
SCENOGRAFIA: Monika Wójcik
MUZYKA: Marcin Partyka
RUCH SCENICZNY: Ewelina Ciszewska
WYSTĘPUJĄ: Kamil Dobrowolski, Jadwiga Domka, 
Malwina Kajetańczyk, Paweł Majchrowski, Jerzy Do-
wgiałło (gościnnie), Natalia Zduń
PREMIERA: 15 listopada 2015
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poznAć AlfABet 
teAtru 

Alfabet teatru to projekt zrealizowany przez 
Białostocki Teatr Lalek. Dramatopisarka Mar-
ta Guśniowska stworzyła rymowany alfabet 
teatru, dzięki któremu dzieci mogą pozna-
wać tajemnicze nazwy miejsc, przedmiotów 
i zawodów związanych z teatrem. W oparciu 
o przestrzeń BTL powstała gra planszowa 
pozwalająca odkrywać nieznane zakamarki 
teatru. W czwartkowe południe w sali prób Te-
atru Miejskiego w Gdyni odbyły się warsztaty 
dla dzieci pod tytułem Alfabet teatru popro-
wadzone przez białostockich artystów lalka-
rzy. O projekcie, pisaniu dla dzieci i podejmo-
waniu ważnych tematów z Marta Guśniowską 
rozmawia Zuzanna Berendt.

Czy projekt Alfabet teatru powstał w odpowie-
dzi na naturalną dla dzieci potrzebę eksploro-
wania przestrzeni teatru?

Zaczęło się od pomysłu dyrektora Białostockiego 
Teatru Lalek, ale rzeczywiście, dzieci mają olbrzymią 
potrzebę poznawania teatru i odkrywania nowych 
rzeczy w ogóle. Nie dziwię im się – sama, kiedy 
jestem w nowym teatrze, to wszystkie dostępne 
sale: sceny i foyer, bardzo szybko przestają mnie 
interesować, a fascynują szczególnie te miejsca, do 
których nie można wejść – i tak samo jest z dziećmi. 
Często robimy wycieczki po teatrze, żeby pokazać 
dzieciom, jak na przykład wygląda piwnica lalek, bo 
znajduje się tam muzeum starych lalek, pokazuje-
my zakamarki, których normalnie nie widać, czyli 
pracownie i garderoby. I tak samo jest w Alfabecie. 
Gra jest nakreślona na planie naszego teatru i idąc 
według kolejnych jej pól, widz mógłby sobie pocho-
dzić po teatrze, zobaczyć zapadnię i tym podobne. 
Mi najbardziej zależało na tym, żeby zapoznać dzieci 
z wyrażeniami związanymi z teatrem: co to jest gar-
deroba, co to jest foyer, antrakt... Zdaję sobie sprawę, 
że niektóre słowa mogą być trudne dla dzieci, ale my-
ślę, że chociaż być może czterolatki nie będą umiały 
opowiadać o wszystkim, co znajduje się w teatrze, to 
niektórym dzieciom się to przyda. Zainteresowani 
Alfabetem są również rodzice, bo nie każdy z nich 
wie, „co jest czym” w teatrze. Wymyśliliśmy sobie, 
żeby ponazywać od A do Z te wszystkie rzeczy, miej-
sca, przedmioty, zawody związane z teatrem lalek. 

Czy dzieci w miarę poznawania języka  
teatru zaczynają chętniej do niego przycho-
dzić? Uznają to miejsce za bardziej swoje, 
przyjazne?

Myślę, że tak. Mamy bardzo fajną, kochaną publicz-
ność w Teatrze Lalek, z dużą tradycją. Od kiedy jest 
Alfabet widzę, że są jeszcze bardziej zainteresowani 
wszelkimi zakamarkami. Lubią się też „przechwa-
lać” znajomością nowych nazw związanych z te-
atrem. Sama im mówiłam, że jak nauczą się nowych 
słów, będą mogli później zabłysnąć nazywając 
poszczególne rzeczy w teatrze i widzę, że dzieciom 
bardzo się to podoba. Staraliśmy się, żeby to było 
bardzo atrakcyjne i im bliskie, stąd pomysł na wier-
szyki i rymowanki na temat wyrażeń i nazw teatral-
nych. 

Czy dziecięca wyobraźnia, abstrakcyjne po-
dejście do języka i nieskrępowane gry, które 
młodsi podejmują z przedmiotami animując 
je, stanowią inspirację dla Pani jako dramato-
pisarki? Czy raczej korzysta Pani z własnych 
pomysłów?

Zazwyczaj korzystam tylko z własnej wyobraźni, ale 
myślę, że każdy z nas ma w sobie coś z dziecka. My, 
osoby pracujące w teatrze lalek, mamy tego dziecka 
najwięcej, dlatego też mam dużą łatwość i przyjem-
ność pisania bajek. Wszystko zależy od tego,  
w jakim stopniu dopuszczamy to wewnętrzne dziec-
ko do głosu. Myślę, że osobiście dopuszczam go 
bardzo dużo, bo będąc osobą dorosłą, jestem w sta-
nie zainteresować dziecko, a to znaczy, że z moją 
wyobraźnią „jest dobrze”. Spotkania z dziećmi są 
bardzo inspirujące. W BTL robimy comiesięczne 
czytania bajek, na te okazje specjalnie piszę dla 
naszej publiczności adaptacje baśni bardzo dobrze 
znanych lub zupełnie nieznanych. Później wszyscy 
razem się nią bawimy i dzieciaki mają świetne po-
mysły, które potrafią nas inspirować. Myślę, że naj-
fajniej jest, kiedy inspirujemy siebie nawzajem. My 
ich jakąś historią albo spektaklem, a oni nas swoimi 
zwariowanymi pomysłami.

W rozmowach na temat spektakli opartych 
na Pani tekstach i prezentowanych na dwóch 
ostatnich edycjach festiwalu, czyli A niech to 
gęś kopnie i pokazywanym w tym roku Onym 
często słyszałam głosy, oprócz opinii o ich 
świetnym poziomie, że są to teksty porusza-
jące bardzo smutne i poważne tematy jak na 
teatr dziecięcy. Czy pisząc takie teksty myśli 
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Pani o tym, że nie doceniamy dziecięcej wraż-
liwości?

Zaczęłabym od Gęsi, bo Ony jest raczej spektaklem 
dla młodzieży niż dla dzieci. Bardzo nie lubię, kiedy 
dzieci traktuje się niepoważnie i wydaje się nam, że 
one są „malutkie i głupiutkie” i że wystarczy pokazać 
im bajeczkę o misiu czy kaczuszce, w której będzie 
pluszowo, będą piosenki i będzie zabawnie. Moim 
zdaniem teatr jest miejscem rozmowy między twór-
cami i widzami, i tak samo trzeba traktować dzieci. 
Jestem przekonana, że dobry tekst dla dzieci to taki, 
w którym dorośli też znajdą warstwę dla siebie. 
Bardzo często do teatru przychodzą przecież dzieci 

z rodzicami i nie chciałabym, żeby rodzice przycho-
dzili tylko po to, by zrobić dziecku przyjemność. 
Żeby w domu wcześniej była przepychanka między 
rodzicami, kto w tym tygodniu ma iść z dzieckiem 
do teatru, bo nikt nie chce. Nam udało się tak zrobić 
z czytaniami baśni, które są bardzo dwupoziomowe. 
To z jednej strony są historie dla dzieci, a z drugiej 
znajdują się w nich żarty i odniesienia, które śmie-
szą także dorosłych. Dzięki temu mamy pełną salę 
z dostawkami i w większości przychodzą widzowie 
dorośli, przyprowadzający ze sobą dzieci. Czasami 
bywa nawet tak, że z jednym dzieckiem przychodzi 
troje dorosłych. 

Dziecko trzeba traktować poważnie, bo ono od 
razu wyczuwa intencję. Nie lubię dydaktyzmu. Kiedy 
byłam mała nie lubiłam, jak w teatrze ktoś mi mówił, 
co mam robić. Dzieci są bardzo inteligentne i dużo 
rozumieją. Tekst powinien być taki, że jeżeli dzieci 
teraz nie dotrą do wszystkiego, to może odkryją to za 
jakiś czas. Każde dziecko wynosi z tekstu co innego. 
Nie stroniłabym od trudnych słów. Oczywiście nie 
może ich być zbyt wiele, bo wtedy dziecko nie może 
się skupić. Raz na jakiś czas można użyć jakiegoś 
słowa czy stwierdzenia, którego dziecko się nauczy 
i będzie z siebie zadowolone. Moim zdaniem ważne 
jest też rozmawianie z dzieckiem na istotne tematy. 

Ideałem jest opakowanie w zabawę, śmiesz-
ną i miłą sztukę, ważnego tematu. Jeżeli 
dziecko nie jest jeszcze gotowe do rozmowy 
na ten ważny temat, to weźmie dla siebie 
tylko to słodkie opakowanie, a jeżeli jest go-
towe, to jeszcze coś sobie z tego „wydłubie”. 
Często piszę w swoich bajkach o samotności 
i śmierci, co nie znaczy, że to są smutne tek-
sty. Powstają bardzo wesołe, czasem prze-
śmiewcze teksty, w których wnętrzu zawsze 
jednak coś jest, coś co nas otacza. Wydaje 
mi się, że z dziećmi trzeba rozmawiać na 
wszystkie tematy i traktować je jako partne-
rów do rozmowy.

Jak dzieci z Gdyni reagowały na Państwa na 
warsztaty?

Myślę, że fajnie. Dzieci są chętne do zabawy, ukła-
dały puzzle, teraz zaangażowały się w grę. Myślę, 
że dzieci wszędzie są takie same – otwarte. Jeżeli 
my traktujemy je w sposób partnerski, zajmujemy 
się nimi i chcemy im coś ciekawego zaproponować, 
a nie zbywamy ich na zasadzie „och, to tylko dzieci, 
obojętne co z nimi zrobimy”, to dzieci to wyczuwają. 
Jeżeli wkładamy serce i wysiłek w to, co dla nich robi-
my, to one w to wchodzą i bawią się razem z nami. 

Limeryk dla Szymborskiej

Po ciężkim dniu pracy złożyła donosy
jak składa się kartkę, więc słowem obrosły:
Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę:
co dalsze, przeoczę, a resztę pomylę.
Nazajutrz pyta, co usuwa podobne z pamięci porosty.

Joanna Żabnicka


