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Piotr Piotrowicz
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„Words are uselles” – słowa są bezużyteczne. Dokładnie tak jest w przypadku prób opisania Samotności pól baweł-
nianych Radosława Rychcika. Bo jak w synestetycznym opisie można oddać rytm i falowanie, najbardziej cielesne 
wrażenia, które odczuwamy w czasie trwania kieleckiego koncerto-spektaklu? Musiałaby to być proza konceptu-
alna, sama będąca zresztą dziełem sztuki. Mimo że nie jestem konceptualistą, muszę podjąć próbę opowiedzenia 
o tym niezwykłym, teatralnym przedsięwzięciu. Zaczynajmy.

Całość zaczyna się od dźwięku. Kurtyna 
jeszcze się nie odsłoniła, a my już zostaje-
my poddani delikatnemu, elektronicznemu 
brzmieniu, dobywającemu się z ogromnych, 
koncertowych głośników, które stoją po obu 
stronach sceny. Brzmienie narasta, przecho-
dzi w transowe, rockowo-elektroniczne ude-
rzenie. Huczy, powoduje wibracje w ciałach 
widzów. Już do końca z nami zostaje. Jak 
bowiem zostało wspomniane, uczestniczy-
my w czymś na pograniczu hipnotyzującego 

koncertu i spektaklu. Grana na żywo mu-
zyka zespołu Natural Born Chillers, znaj-
dującego się na drugim planie sceny, jest 
kręgosłupem przedstawienia, organicznie 
splecionym ze słowami i działaniami akto-
rów. Napędza je, buduje klimat, elektryzuje 
zarówno wykonawców, jak i widzów. Łączy 
plan gry z planem widowni we wspólną 
płaszczyznę drgających organizmów. Cie-
lesność odgrywa zasadniczą rolę w Samot-
ności… interpretowanej przez Rychcika.

Jest to przede wszystkim cielesność 
dwóch wykonawców. Mężczyzn stoją-
cych przed mikrofonami. Jeden po pra-
wej, drugi po lewej stronie sceny. Klient 
i Dealer. Ubrani w identyczne kostiumy: 
czarne marynarki, spodnie, krawaty i mo-
kasyny, białe koszule i skarpetki. Ich wy-
gląd przywodzi na myśl obrazy znane 
z kinematografii: bohaterów Tarantino 
z Wściekłych psów czy Vincenta Vegę i Ju-
lesa Winnfielda – parę płatnych zabójców 
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Deliryczne uniwersum zła 
Anna Petynia

RECENZ JA

Pierwszy z mężczyzn (Wojciech Niemczyk) 
to władający ciemną stroną miasta Dealer 
– wydaje się przewodnikiem po krainie 
zakazów, mistrzem ceremonii przekrocze-
nia, posiadającym siłę sprawczą. Blady, 
z podkrążonymi oczami, zna wszystkie 
tajemnice tylko pozornie śpiącego świa-
ta. Wie, w które drzwi zapukać i czego 
najczęściej szukają zagubieni wędrowcy. 
Z lubością pokazuje swojemu współtowa-
rzyszowi atrakcje, które są dostępne jedynie 
dla wtajemniczonych.

Drugi bohater (Tomasz Nosinski) jest 
niczym obcy, który wtargnął na cudzy teren. 
Czy Dealerowi uda się dobić targu i dzisiej-
szej nocy nowy Klient przejdzie inicjację? 
W porównaniu z pierwszym z mężczyzn, 
drugi wydaje się bardziej niepewny w tym, 
osnutym mgłą tajemniczości, świecie. Rze-
czywistość jest tutaj pełna psychodelicznej, 
nieokiełznanej i niczym nieskrępowanej 
seksualności, to domena świata przestęp-
czego i jego mieszkańców.

Dealer i Klient przez kilkadziesiąt mi-
nut prowadzą ze sobą ostrą, opartą na za-
sadach społeczeństwa konsumpcyjnego, 
rywalizację. Wyrównaną, bo nie przebierają 
w środkach, raz po raz przekraczając gra-
nice poprawności. Eleganccy, w czarnych 
garniturach i białych koszulach. Za dnia 
przykładni obywatele, po zmroku zmienia-
jący się w ucieleśnienia żądzy. Towarzyszą 
im przemoc, seks oraz deliryczna, transowa, 
elektryzująca muzyka. Ten czas, w którym 
– według Koltèsa – człowiek i zwierzę róż-
nią się między sobą w niewielkim stopniu, 
stanowi tutaj punkt wyjścia do rozważania 
o o samotności. Narkotykowy głód okazu-
je się zakamuflowaną potrzebą bliskości. 
Bohaterowie przemierzają ulice równole-
gle do siebie, rzadko nawiązując kontakt 
wzrokowy. Mimo że prowadzą dialog, ich 
kolejne kwestie są produkowane niczym 
monologi – wypluwane i melorecytowane 
przed siebie, bardziej w pustą przestrzeń 
niż do rozmówcy.

Między tą dwójką odczuwa się przede 
wszystkim napięcie i agresję, przechodzące 
w seksualne pożądanie. Nocą rządzą pier-
wotne instynkty i siły podświadomości, 

które u Rychcika przejawiają się nie tyl-
ko w obrazach cielesnej przemocy (wy-
mierzonej także w widzów), lecz także 
w surrealistycznych, niekiedy wulgarnych 
wizualizacjach. Co ciekawe, fragmenty 
radykalnych performansów (np. Usta To-
masza) zestawione są tutaj ze scenami nie-
winnej, dziecięcej miłości oraz migawka-
mi z popularnych kreskówek. Dostajemy 
kalejdoskop obrazów, jak migoczące tło 
w nocnych klubach.

Wizualizacje doskonale uzupełnia moc-
na, rytmiczna i jednocześnie psychodelicz-
na muzyka grana na żywo przez zespół 
Natural Born Chillers. Jest niesamowicie 
agresywna, pełna chaosu, męcząca – w słu-
chaczach wywołuje niemal fizyczny ból. 
Sprawia, że możemy poczuć się jak główni 
bohaterowie, którzy przemierzają w ciem-
ności groźne miasto.

Rychcik tworzy spójny obraz świata, 
w którym nie ma miejsca na słabości. Po-
kazuje to, o czym nie mówimy – podskórnie 
tętniące, negatywne emocje, okrucieństwo 
i najbardziej „brudną”, ciemną stronę co-
dziennego życia. Przy tym trafnie zauważa, 
jak tęsknota za miłością naznacza nasze ży-
cie. Pokazuje, że bliskość fizyczna stanowi 
jedynie rozrywkę, używkę, jak narkotyki 
czy alkohol (nie bez przyczyny reżyser 
posługuje się metaforą handlową), nie roz-
wiązując problemu samotności. Samotności 
człowieka, który marzy o znalezieniu się 
w tytułowej krainie – pełnej natury, pięk-
na i spokoju.

Nieprzypadkowo przywołałam na po-
czątku – znane z komiksów o Batmanie – 
Gotham City. Pod względem wizualnym, 
dzięki światłu stroboskopowemu i obecne-
mu na scenie dymowi, to było moje pierw-
sze skojarzenie. Dieaer maluje sobie usta, 
symbolicznie stając się osobą, która rządzi 
miastem nocą – Jokerem.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Samotność pól bawełnianych
reż. Radek Rychcik

odegranych przez duet Travolta–Jackson 
w Pulp Fiction. 

To właśnie oni przez osiemdziesiąt mi-
nut będą na przemian ekstatycznie tańczyć 
i prowadzić ze sobą dialog, zapośredniczo-
ny przez mikrofony, którego słuchaczem 
jest też publiczność. Niczym muzyczni 
frontmani prowadzą skomplikowaną i nie-
jednoznaczną grę uwodzenia siebie nawza-
jem i widzów.  

W tym momencie natrafiamy na fascy-
nującą aporię. Naturalnym tworzywem, 
z którego Bernard-Marie Koltès zbudował 
swoją sztukę, jest słowo. Użyte z wielkim 
mistrzostwem, budujące złożony, poetycki, 
trudny i naładowany symboliką dialog. Oto 
dwóch mężczyzn spotyka się w środku nocy 
w niedookreślonej przestrzeni i zaczyna do 
siebie mówić, a właściwie wszczyna bój, 
znajdujący swój wyraz właśnie w słowach. 

Wojciech Niemczyk i Tomasz Nosinski 
ucieleśniają ten dialog, precyzyjnie operu-
jąc zarówno słowem, jak i gestem. Wygła-
szają, skandują, wyśpiewują swoje kwe-
stie. Używają do tego wszystkich rejestrów 
mowy: od namiętnego szeptu po wycie. 
Zmagając się z trudną, Koltèsowską frazą, 
nie przestają być czytelni i charyzmatyczni. 
W tym czasie ich ciała są w niemal ciągłym, 
wystudiowanym ruchu. Od znaczącego, 
„miękkiego” poprawiania mankietów ko-
szuli po dzikie pogo. Ich sceniczna obec-
ność obezwładnia swoją intensywnością. 
Jest brawurowa.

Samotność pól bawełnianych to dramat 
pisany na niezwykle wysokim poziomie 
abstrakcji. Niedookreśloność dialogują-
cych, miejsca akcji, a wreszcie samego 
tekstu, będącego w istocie wyszukaną 
szermierką na słowa, odsyła nas na ogól-
noludzki plan egzystencjalny. Koltès jest 
w swoim pisaniu mistrzem dwu- i wielo-
znaczności. Rychcik uruchamiając aktorów, 
ukonkretnia tekst sztuki, nie pozbawia go 
jednak subtelności i cieniowania. Obserwu-
jemy pełne erotyzmu męskie ciała. Między 
nimi rozgrywa się potyczka, której orężem 
i zarazem stawką jest pragnienie, pożą-
danie, chęć uznania, perwersja i czułość. 
Oto na naszych oczach toczy się intymna 
gra, dotykająca najbardziej podstawowych 
kategorii i mechanizmów, na których, we-
dług Koltèsa, fundowane jest ludzkie „ja”. 
Człowieka współtworzą jednocześnie ciało 
i umysł, oba będące źródłami samotności 
i głodu. Przeszywa go dreszcz potrzeby 
i jednoczesnej obietnicy jej spełnienia, 
jakiego może dostarczyć jednostce tylko 
drugi człowiek, który – mimo wszystko – 
nie przestaje być źródłem zagrożenia i ry-
walem w nieustającej walce o dominację. 

Noc. Dwóch mężczyzn. Moment zderzenia światów, wejścia na cudzy teren. 
Czas, w którym miasto zaczyna funkcjonować nieco inaczej niż w ciągu dnia. 
W przypadkowym spotkaniu dwójki osób zobaczymy to wszystko, co zwy-
kle usiłujemy wyprzeć ze świadomości. Radosław Rychcik kreuje rzeczywi-
stość, która przypomina mroczne, pełne krwi i okrucieństwa Gotham City 
z komiksów Marvella.
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Musimy być bardzo uważni

Z Tomaszem Nosinskim, odtwórcą jednej z dwóch głównych ról w spektaklu Radosława 
Rychcika Samotność pól bawełnianych, rozmawia Katarzyna Mikołajewska

WY WIAD

Katarzyna Mikołajewska: Spektakl Sa-
motność pól bawełnianych powraca na 
deski teatru po trzech latach – czy cie-
szysz się z tego powrotu?
Tomasz Nosinski: Bardzo się cieszę, że 
znów gramy. Cieszę się też, że po wszyst-
kich zagranicznych wyjazdach mamy oka-
zję grać znowu u siebie, na przykład na 
takich festiwalach jak ten. 

Domyślam się, że odbiór spektaklu zna-
cząco się zmienił. Można powiedzieć, że 
w 2009 roku, kiedy odbyła się premiera, 
dochodziło do takich ataków, które okre-
ślilibyśmy dzisiaj jako „hejt”?
Zdecydowanie, wiele było takich sytuacji 
w tamtym czasie, ale dziś jest już zupeł-
nie inaczej. 

Zwiedziliście z Samotnością... sporą część 
świata, teraz spektakl wraca na rodzime 
sceny po trzyletniej przerwie – co, twoim 
zdaniem, sprawia, że jest tak uniwersalny 

i może być pokazywany w wielu miej-
scach i przez tak długi czas, nieprzerwa-
nie wzbudzając wiele emocji?
Myślę, że tak działa tekst Koltèsa, któ-
ry sam w sobie jest wspaniały. Faktycz-
nie, widzowie oglądając nas za granicą, 
chociażby w Ameryce, chętnie wchodzili 
w nasz spektakl, dostawaliśmy od nich 
wiele opinii. Niemniej, Samotność pól ba-
wełnianych jest tekstem bardzo trudnym 
– zarówno do przedstawienia, jak i do wy-
powiedzenia. Nie są to słowa, które się po 
prostu wypowiada ze sceny – tego nie da 
się tylko mówić. 

Radosław Rychcik miał oryginalny po-
mysł na wystawienie tego tekstu i osta-
tecznie, skoro jego spektakl tak silnie 
oddziałuje na widzów (również po sied-
miu latach od premiery), okazał się wi-
zjonerem. Samotność... ma formę kon-
certu – czy to wymuszało na was inny 
rodzaj pracy? 

Po siedmiu latach od premiery i po trzech latach przerwy spektakl Radosława Rychcika znalazł się w sekcji kon-
kursowej tegorocznego Festiwalu Nowego Teatru. Samotność pól bawełnianych staje w szranki z przedstawieniami, 
które wyróżnia innowacyjna forma oraz aktualna tematyka i – co ciekawe – nie odstaje od nich ani pod względem 
estetyki i formy, ani treści. W 2009 roku kształt formalny spektaklu budził spore kontrowersje – nie było wiadomo, 
czy powinien być klasyfikowany jako teatralizowany koncert, czy raczej jako ruchowo-muzyczne przedstawienie. 
Od premiery wiele się zmieniło – wymykające się jednoznacznym definicjom zdarzenia artystyczne nie wywołują 
już sporów o ich gatunkowe przyporządkowanie. Teatr bezpowrotnie poszerzył swoje granice. 

Na pewno inaczej się wtedy pracowało. 
Teraz wszystko się zmieniło – od czasu 
naszej premiery pojawiło się wiele po-
dobnych, intergatunkowych, projektów, 
więc nie jesteśmy już jedyni. Siedem lat 
temu nasz pomysł na Koltèsa był czymś 
– w stosunku do dominujących trendów 
– osobnym. 

Czy wasz spektakl po tych trzech latach 
przestoju wymagał jakiegoś liftingu?
Samotność...nieustannie wymaga od nas, 
przede wszystkim, dużej uważności. Mu-
simy być bardzo uważni. 

Twój bohater, Klient, wyznaje w pew-
nym momencie, że nie potrafi przywołać 
z pamięci żadnego pragnienia. Czy ty 
potrafiłbyś teraz opowiedzieć o którymś 
ze swoich pragnień?
Hm... Chyba tak naprawdę chciałbym dziś 
spędzić wieczór z kolegami z zespołu. 
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Przeszłość odchodzi do przeszłości
Katarzyna Mikołajewska
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W pierwszej części spektaklu widzimy 
sceny przypominające piękne widokówki 
z Serbinowa. Nie otrzymujemy co prawda 
wiejskich pejzaży, ale sielankowość od-
malowuje się w historiach przytaczanych 
przez bohaterów i w ich stosunku do za-
mieszkiwanego przez nich miejsca. Kate-
goria piękna odgrywa tu zasadniczą rolę, 
demaskującą dopiero później prawdziwe 
pobudki twórców. Póki co pozostajemy 
jednak w utopijnym krajobrazie, choć owa 
utopia również posiada liczne pęknięcia. 

Spektakl rozpoczyna seria obrazów, 
po których wprowadzone zostają pierwsze 
dwie postaci – Bogumił i Barbara Niechci-
cowie. Sposób, w jaki reżyserka przedsta-
wia kolejnych bohaterów jest prosty i nie-
budzący wątpliwości – poszczególne osoby 
przedstawiają się, wygłaszają także serię 
opinii i poglądów, które w znaczący sposób 
ich definiują. Dzięki takim zabiegom Mark 
czuwa nad tym, by widzowie przyjmowali 
z góry narzucony sposób interpretowania jej 
inscenizacji, która, choć wydaje się wierna 
oryginałowi, jednocześnie go przekracza.

W monologach i późniejszych rozmo-
wach małżeństwa Niechciców powraca-
jącymi motywami są mogiły i nenufary, 
które w symboliczny sposób korespondują 
z powieścią Dąbrowskiej, uporządkowując 
całą narrację. W wywodach, otwierających 
dalsze rodzinne perturbacje, dają się za-
uważyć dwa wiodące wątki – patriotyzm 
oraz miłość. Z drugim z nich związana jest, 
napisana specjalnie na potrzeby spektaklu, 
Piosenka Piotrusia autorstwa Waldemara 
Maszyńskiego, którą wykonuje tragicznie 
zmarły synek Barbary i Bogumiła. Jego 

występ ma ciekawą, a zarazem karykatu-
ralnie musicalową oprawę, co wiąże się nie 
tyle z obecnością scen śpiewanych (taki 
zabieg nie jest w teatrze dramatycznym 
przecież niczym nadzwyczajnym), ile z mu-
sicalowym sposobem budowania emocji. 
Tekst refrenu: „Ja umarłem/Ty umarłeś/
My umarliśmy/Wszyscy razem i osobno 
jak to Polacy” odnosi się do patriotyczno-
-powstańczego wątku, który determinuje 
przebieg wydarzeń, szczególnie w drugiej 
części spektaklu. 

Nocami i dniami będę tęsknić za Tobą 
jest przedstawieniem, które ogląda się nad-
zwyczaj dobrze, ponieważ akcja rozgrywa-
na jest wartko, a prezentowane na scenie 
obrazy są atrakcyjne przede wszystkim ze 
względów estetycznych. Pojawiają się co 
prawda wątki, które nie wpisują się w wizję 
całości (choćby postać doktora, będące-
go wrogiem zabobonnego społeczeństwa), 
ale są one spychane na dalszy plan przez 
malownicze, rozbudzające wyobraźnię, 
sceniczne rzeczywistości. Pomiędzy tymi 
pięknymi kliszami od czasu do czasu moż-
na dostrzec pewne motywy, które wkrótce 
sprawią, że oglądana sielanka przewróci 
się do góry nogami, a bezrefleksyjność in-
scenizacji Mark okaże się tylko pozorna.

Nagły zwrot akcji następuje wraz z roz-
poczęciem drugiej części spektaklu – po 
przerwie mieszkańcy Serbinowa spotyka-
ją się na wspólnej biesiadzie weselnej, na 
której pod wpływem alkoholu zdradzają 
swoje prawdziwe, dotychczas skrywane 
oblicza i głośno wyrażają wcześniej niewy-
powiedziane poglądy. Niechcicowie upijają 
się, a wówczas zbiera ich na wspominki 

Julia Mark wykorzystuje postaci z powieści Marii Dąbrowskiej, by snuć re-
fleksję o kategorii pamięci i znaczeniu przeszłości. Zmyślnie konstruuje 
spektakl tak, by w prosty, lecz jeszcze nie banalny sposób, przedstawić 
swoje intencje i zachęcić widzów do przyjrzenia się przez pryzmat histo-
rii rodziny Niechciców temu, w jaki sposób tworzymy wspomnienia i jakie 
znaczenie mają one w naszej świadomości – przede wszystkim narodowej. 

– w przypływie pijackich sentymentów 
przypominają sobie wspólnie spędzone, 
szczęśliwe chwile. Chichoty i przekoma-
rzania przerywają ostatecznie córka, a na-
stępnie ksiądz, którzy rozpoczynają serię 
gorzkich i przejmujących refleksji. Re-
żyserka niejako podważa tutaj komfort 
widza. Po półtoragodzinnym zwiedzaniu 
„wsi spokojnej, wsi wesołej” następuje 
całkowita zmiana tematów – od obrony 
polskiej niepodległości, przez zbliżającą się 
wojnę europejską, po konieczność podjęcia 
działań. Stąd już tylko krok do postawie-
nia zasadnych pytań o sens gromadzenia 
wspomnień i interpretacji historii z per-
spektywy czasu. 

Losy Niechciców służą Mark za iskrę 
zapalną do rozpalenia debaty o upiorach 
przeszłości, które zostają tylko „upięk-
szone” przez pamięć. Ze sceny pada wiele 
ważnych i znaczących fraz, które wprost 
problematyzują kwestię pamięci i trywia-
lizują wszystko to, co we wcześniejszej 
części spektaklu było wartością nadrzęd-
ną: „Czasy piękne, do których wzdychać 
trzeba”. Tym sposobem cała pieczołowicie 
skomponowana pierwsza część, ozdobiona 
niezwykle malowniczymi scenami, zosta-
je w jednoznaczny i brawurowy sposób 
zdekonstruowana w jednym momencie 
– gdy Ksiądz na weselu zaczyna stawiać 
pytania o to, za czym tak naprawdę nam 
tęskno i czym jest wszystko to, do czego 
dziś wzdychamy. Leżąca na stole, pija-
na Barbara komentuje jego wypowiedzi, 
używając przymiotnika „piękne”, słowa-
-wytrychu. Według niej, Ksiądz mówi tak 
pięknie, jak piękne było powstanie – opisy 
ścielących się trupów i innych okrucieństw 
nie docierają do Niechciowej, która zamiast 
opisu realności, woli usłyszeć historie, nie-
zakłócające  jej spokoju. Inną dygresją jest 
przywołanie w tym momencie również 
pięknej – a jakże – muzyki z serialu w re-
żyserii Jerzego Antczaka. Piękno staje się 
tu ostatecznie wartością pejoratywną, bo 
skłania nas do tego, by tworzyć historię 
– przeszłość – w sposób, który będzie dla 
nas satysfakcjonujący. Kategoria piękna 
w znaczący sposób wypacza nasze moż-
liwości racjonalnego interpretowania ele-
mentów należących do czasów odległych, 
a sentymentalizm bierze górę nad zdrowym 
rozsądkiem. 

W finale spektaklu Mark pozostawia 
nas z pytaniem o to, dlaczego mielibyśmy 
tęsknić za postaciami z powieści Dąbrow-
skiej i czemu w ogóle mamy wzdychać do 
przeszłości – wszak występujący w niej 
bohaterowie mogą okazać się tak napraw-
dę upiorami.
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Przedstawienie Mark zbudowane jest z sze-
regu następujących po sobie epizodów, 
z których żaden nie tworzy zamkniętej ca-
łości. Wszystkie sceny łączy minimalistycz-
na, niekiedy stylizowana na sentymental-
ną, scenografia. Sielskie wnętrza dworu 
Niechciców i wiejskie plenery, w których 
rozgrywa się akcja literackiego pierwowzo-
ru, ani przez moment nie pojawiają się na 
scenie. Twórcy spektaklu nie pozbawiają 
jednak widza możliwości oglądania barw-
nego widowiska. Umowność scenografii 
całkowicie rekompensują sceny, w któ-
rych aktorzy zastygają w pozach z obra-
zów znanych mistrzów –  Chełmońskiego 
czy Grottgera. Swoiste tableaux vivants 
osadzają przedstawienie w historycznym 
kontekście. Dowiadujemy się z nich, że na 
życie Barbary (Jagoda Krzywicka) i Bogu-
miła (Sławomir Miska) największy wpływ 
miały wydarzenia towarzyszące powstaniu 
styczniowemu. U każdej z postaci tamten 
okres wywołuje inne wspomnienia. Bar-
bara pamięta głównie czas poprzedzają-
cy wybuch powstania, podczas którego 
aktywnie uczestniczyła w patriotycznych 
wieczornicach i nabożeństwach. Szczegól-
nym sentymentem darzy powstańcze me-
lodie. Bogumiłowi powstanie kojarzy się 
przede wszystkim z przemocą i cierpieniem, 

których doświadczył podczas walk. Po-
wstańcze pieśni, zwłaszcza te, w których 
wychwala się poległych, budzą w nim tylko 
strach i smutek. Dobrze wie, że mógł –  tak 
jak ich bohaterowie –  leżeć w zbiorowej 
mogile, o której tak lubi śpiewać Barbara. 
Zwraca jej na to uwagę w jednej z pierw-
szych scen spektaklu, w której Julia Mark 
zarysowuje ledwo widoczne przyczyny 
konfliktu między postaciami. Lekko znie-
cierpliwiona Barbara odpowiada wtedy: 
„Ale jednak nie umarłeś”. 

Należy zwrócić uwagę, że protagoniści 
wielokrotnie zastygają w pozach charakte-
rystycznych dla postaci ze starych fotografii 
lub portretów nowożeńców. W pierwszym 
okresie małżeństwa Barbara często jest 
stylizowana na romantyczną heroinę, która 
gładzi swojego kochanka po włosach lub 
policzku. Wraz z rozwojem akcji, gdy odda-
la się od Bogumiła, coraz częściej widzimy 
ją samotnie przechadzającą się po scenie, 
unikającą kontaktów z mężem, który kieruje 
do niej rozpaczliwe wyznania miłosne. Do 
ostrej konfrontacji pomiędzy małżonkami 
nigdy nie dochodzi. Każde z nich „krąży 
po swojej orbicie”, zatopione we własnych 
wspomnieniach i marzeniach. Nie potrafią 
nawiązać ze sobą kontaktu ani rozmawiać 
o wzajemnych potrzebach.

Uśmiechy i tęsknoty
Katarzyna Bolec

Już sam pomysł scenicznej adaptacji Nocy i  dni Marii Dąbrowskiej mógł 
okazać się fiaskiem. W pamięci wielu widzów wciąż żyją bowiem obrazy 
z  filmowej inscenizacji tej powieści w reżyserii Jerzego Antczaka, w któ-
rej w rolach głównych występują niezapomniani Jadwiga Barańska i Jerzy 
Bińczycki. Spektakl Julii Marki nie jest próbą ponownego opowiedzenia 
historii Bogumiła i Barbary w nowych dekoracjach. Autorów tekstu Nocami 
i dniami będę tęsknić za Tobą, Szymona Bogacza i Zuzannę Bućko, interesuje 
przede wszystkim mechanizm powstawania wspomnień.

Ścieżka dźwiękowa spektaklu składają-
ca się przede wszystkim ze współczesnych, 
popowych piosenek, uzupełnia emocje bo-
haterów. Popularne utwory szczególnie 
dobrze komponują się w scenie, w której 
Bogumił, Barbara oraz ich dalsi krewni, 
siedząc na huśtawkach, rozmawiają o życiu. 
Przy pierwszych taktach Stairway to He-
aven, kiwają się leniwie, zajmują ich głów-
nie błahe tematy, związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rodzinnego. W najbardziej 
dramatycznym punkcie utworu zaczyna-
ją poruszać się w rytm muzyki (Barbara 
przeciąga się i przypomina ptaka, który 
szykuje się do odlotu). Przejmująco brzmi 
utwór śpiewany przez zmarłego syna Bar-
bary i Bogumiła, Piotrusia, którego figura 
pojawia się w kulminacyjnych momentach 
życia Niechciców. Melorecytuje on tekst 
w stylistyce piosenek Marii Peszek: „Ja 
umarłem, ty umarłeś, wszyscy umarliśmy”. 
Jego rytmiczna piosenka brzmi jak uwspół-
cześniona wersja memento mori.

Świat przedstawiony w Nocami i dnia-
mi będę tęsknić za Tobą również jest na-
znaczony widmem śmierci, ale nie chodzi 
tutaj o śmierć fizyczną, lecz raczej o nie-
możność zatrzymania przeszłości. Chwi-
le, które bezpowrotnie minęły, zostawiają 
nas z poczuciem pustki. W spektaklu Julii 
Mark nostalgiczny walc z filmowej wersji 
Nocy i dni pojawia się tylko raz, pod koniec 
przedstawienia, ale jego melodia wywołuje 
wśród widzów autentyczne emocje – być 
może spowodowane tęsknotą za „starymi, 
dobrymi czasami”, które niekoniecznie 
musiały istnieć naprawdę. 

Teatr Polski w Bielsku-Białej
Nocami i dniami będę tęsknić za Tobą
reż. Julia Mark
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Marcin Miętus: W zeszłym roku go-
ściliśmy w Rzeszowie wyreżyserowany 
przez panią spektakl Karskiego historia 
nieprawdziwa. Na spotkaniu z twórcami 
przyznała pani wtedy, że jednym z powo-
dów powstania tego przedstawienia był 
obchodzony wówczas rok Jana Karskie-
go. Jak wyglądało to w przypadku No-
cami i dniami...? Dlaczego zdecydowała 
się Pani na sceniczną adaptację powieści 
Marii Dąbrowskiej?
Julia Mark: Do Nocy i dni mam przede 
wszystkim bardzo duży sentyment. Zwłasz-
cza do serialu Jerzego Antczaka z 1977 
roku, który wraca do mnie jako powidok, 
wspomnienie z dzieciństwa, czasu spędza-
nego z rodziną wspólnie przed telewizorem. 
Ta ekranizacja jest dla mnie doskonałym 
produktem tamtego okresu i właściwie to 
pamięć o niej stanowiła główną inspirację 
do ponownego przyjrzenia się powieści 
Dąbrowskiej. Kiedy wróciłam do serialu 
po latach, zadziwił mnie. Sama powieść 
zaś po raz kolejny zachwyciła.

Co takiego urzeka panią w twórczości 
Dąbrowskiej?
Jestem jej wielką fanką. Tuż po premie-
rze Nocami i dniami będę tęsknić za Tobą 
zaopatrzyłam się chyba we wszystkie jej 
dzieła, a trzeba przyznać, że była to bardzo 
płodna pisarka. Uważam, że diagnozy, które 
stawia, są niezwykle trafne i mają zastoso-
wanie w dzisiejszym świecie.

Kim jest dla pani Barbara Niechcic? Jak 
można odczytać jej postać współcześnie 

i jak funkcjonuje ona w pani spektaklu?
Wydaje mi się, że trudność dla aktorki 
grającej w tym przedstawieniu Barbarę 
Niechcic wiąże się w dużej mierze z tym, 
że każdy ma jakieś wyraźne oczekiwania 
na temat tego, jak powinna wyglądać ta 
bohaterka. Ważne było dla mnie, żeby Ja-
goda Krzywicka budowała Barbarę w zgo-
dzie ze sobą, żeby to była jak najbardziej 
jej postać. Ze swojej strony mogę dodać, 
że mam nadzieję, że widz odnajdzie tę 
cechę bohaterki, która, być może, kryje 
się gdzieś w nim samym. Wydaje mi się 
również, że większość kobiet w naszym 
kraju ma sentyment do postaci Barbary 
Niechcic. 

Spektakl Nocami i dniami będę tęsknić 
za Tobą inspirowany jest także malar-
stwem. Czy może pani powiedzieć coś 
więcej na temat warstwy plastycznej 
tego przedstawienia?
Ten spektakl jest nie tylko o miłości, ale 
również o mechanizmach historycznych 
i o tym, czym jest sentyment. O tym, jak 
pracuje nasza wyobraźnia, i w jaki sposób 
przekształca minione zdarzenia w często 
idealistyczne obrazy. W tym celu sięgnę-
łam po malarstwo Grottgera i Chełmoń-
skiego. Jest to z pewnością dla widza 
rozpoznawalne, natomiast sam rodzaj 
estetyzacji zdarzeń, na przykład sielan-
ki chłopskiej czy powstania, pełni tutaj 
także funkcję znaczeniową. Odkształca-
my rzeczywistość powieści i świadomie 
posługujemy się tym wyestetyzowanym 
obrazem.

Estetyka sentymentu

Z Julią Mark, reżyserką Nocami i dniami będę tęsknić za Tobą z Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej, rozmawia Marcin Miętus

Właśnie temu celowi służy cykl spotkań dla 
publiczności prowadzonych przez człon-
ków komitetu organizacyjnego Forum Te-
atrologów: Martynę Friedlę, Justynę Mi-
chalik, Małgorzatę Jabłońską, Beatę Kustrę 
i Stanisława Godlewskiego.

Pierwsze, niedzielne spotkanie poświę-
cone było poszukiwaniom alternatywnych 
modeli rozmawiania o teatrze. Prowadzący 
posłużyli się formą „long table”, polega-
jącą na prowadzeniu dyskusji przy stole 
nakrytym arkuszami papieru, na których 
zapisywano przemyślenia i uwagi uczest-
ników. Jednym z założeń przyjętej formuły 
jest nastawienie na inicjowanie rozmowy 
i naświetlanie rozmaitych problemów, bar-
dziej niż na dochodzenie do konkretnych 
rozwiązań, odpowiedzi czy interpretacji. 

Punktem wyjścia do dyskusji było od-
czytanie Manifestu Teatru Popularnego 
Macieja Nowaka, opublikowanego nie-
dawno w jednym z numerów „Dialogu”. 
W kontekście tego tekstu zadawano pyta-
nia o to, jakie zadania powinien spełniać 
dzisiejszy teatr, i jak radzić ma on sobie z, 
często niełatwym wyzwaniem, jakim jest 
poruszanie widza. Uczestnicy doszli do 
wniosku, że częściej niż doświadczania 
teatru uczymy się jego rozumienia. Poru-
szyli także kwestię nieobecności na polskiej 
mapie teatralnej sceny, która odpowiada-
łaby potrzebom młodego widza ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

Poniedziałkowe spotkanie przyjęło 
kształt gry w skojarzenia, mającej uru-
chomić dyskusję na temat przedstawienia 
Jana Klaty Wróg ludu, otwierającego kon-
kursową część festiwalu. Niezobowiązu-
jąca i pobudzająca wyobraźnię uczestni-
ków, formuła zdynamizowała rozmowę. 
Pozwoliła również na znalezienie punktów 
wyjścia do szczegółowej analizy poszcze-
gólnych warstw spektaklu – od scenografii, 
przez muzykę, aż do aktorstwa. Namysłowi 

Widz  
w „nowym  
teatrze”

Piotr Piotrowicz

Rzeszowski Festiwal Nowego Teatru 
to nie tylko pokazy spektakli, ale 
również okazja do wzięcia udziału 
w warsztatach, mających pomóc wi-
dzom w odczytywaniu często nowe-
go dla nich języka, jakim posługują 
się współcześni twórcy teatralni. 
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został poddany również budzący kontro-
wersje wśród publiczności monolog Juliu-
sza Chrząstowskiego, zastępujący czwarty 
akt oryginalnej sztuki Ibsena. Zanalizo-
wano jego retorykę i funkcje, które pełnił 
w kontekście całości przedstawienia. Na-
stępne spotkania zostaną poświęcone mię-
dzy innymi rozmowom na temat kolejnych 
konkursowych pokazów – Nocami i dnia-
mi będę tęsknić za Tobą, Samotności pól 
bawełnianych oraz Krwi na kocim gardle. 

Jakie interesujące kombinacje możesz stworzyć?

Przykład: 
Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.

X Y

ZŁOŚĆ WIEŻA EIFFLA TANIE PERFUMY BAT

SZTUKA POSTĘP TOREBKA ZIMA

DEPRESJA SUKCES MUZEUM PUDEŁKO  
CZEKOLADEK

SŁAWA PRAWDA PICNIC T-SHIRT

PRZYJACIEL WOJNA PUSTYNIA OKNO

NADZIEJA KOBIETA GÓRA LODOWA PŁOMIEŃ

SŁAWA PRACA WULKAN BIUSTONOSZ

POCAŁUNEK MIŁOŚĆ DŁUGA KOLEJKA PICASSO

MUZYKA ŻYCIE DOBRY FILM ZIMA

X jest jak Y ponieważ…
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G a z e t ę  F e s t i w a l o w ą  r e d a g u j e  I N T E R N E T O W Y  M A G A Z Y N  T E AT R A L I A
R e d a k c j a  A l i c j a  M ü l l e r  |  K o r e k t a  K a r o l i n a  W y c i s k 
S k ł a d  i   ł a m a n i e  K a t a r z y n a  L e m a ń s k a  |  O p r a c o w a n i e  g r a f i c z n e  K r z y s z t o f  M o t y k a
Z e s p ó ł  r e d a k c y j n y  K a t a r z y n a  B o l e c ,  K a t a r z y n a  M i k o ł a j e w s k a ,  P i o t r  P i o t r o w i c z ,  A n n a  P e t y n i a
S p o z a  r e d a k c j i  N a t a l i a  B r a j n e r,  M a r c i n  M i ę t u s
N a k ł a d  1 5 0  e g z e m p l a r z y 

Pat ro n at  h o n o row y D o f i n a n s owa n o  ze  ś ro d ków 
M i n i s t ra  Ku l t u r y 

i  Dz i e d z i c t wa  N a ro d owe g o

W y d a w c a :  T E AT R  I M .  W A N D Y  S I E M A S Z K O W E J  W   R Z E S Z O W I E 
D y r e k t o r  J a n  N o w a r a
u l .  S o k o ł a  7 - 9 ,  3 5 - 0 1 0  R z e s z ó w
t e l .  1 7  8 5 3  2 0  0 1  w e w.  3 3 0 ,  3 4 1  t e l . / f a x  1 7  8 5 3  2 2  5 2
b i l e t y @ t e a t r - r z e s z o w. p l 

Paronat medialnyWspółorganizator

Te at r  i m .  Wa n d y  S i e m a s z kowe j 
j e s t  i n s t y t u c j ą  a r t y s t yc z n ą

Wo j e wó d z t wa  Po d k a r p a c ki e g o

Partner

Wiersz 3D

1. Kto?    
Dziewczyna z chryzantemami.

2. Co zrobiła? 
Wyprowadziła psy.

3. Gdzie? 
Na pole do gry w piłkę.

4. Kiedy? 
Dziś rano.

5. Dlaczego? 
Bo nogi całej czwórki nie mogły 
już wytrzymać. 

Instrukcja: Stwórz swój własny wiersz 
3D. Odpowiedz na pytania tak, aby 
odpowiedzi utworzyły linijki wier-
sza o dziewczynie z chryzantemami.

Zdjęcie  ze spektaklu Nocami i  Dniami  będę tęsknić  za  Tobą , 
fot. :  Dorota Koperska 

Na pierwszy ogień idzie Seta i Galareta. To 
miejsce to nie tylko wódka i zimne nóżki. 
Znajdziemy tam duży wybór zakąsek, między 
innymi pyszny bigos. Dla osób nieidentyfiku-
jących się z mięsożernością dobrą wegę opcję 
stanowią ruskie pierogi. Zimne piwo kosz-
tuje (bagatela!) pięć złotych, co jest zawsze 
przyjemnym wstrząsem dla warszawskiej 
części naszej redakcji. Do żubrówki, zamiast 
cytryny, podaje się tu plaster pomarańczy. 

Te cytrusy robią też swoją karierę w 
zbliżonym do Sety (nie tylko odległością, 
ale i asortymentem) Szynku Rzeszowskim, 
choć w nieco innym miejscu: w otchłaniach 
piwnic. Niestety jedynie połowie populacji 
będzie dane przekonać się, jaką tajemniczą 
funkcję pełnią owe pomarańcze... Ale wra-
cajmy do rzeczy. Szynk nie tylko świetnie 
spełnia funkcję lokalu typu „wypij i prze-
gryź” (w tej kolejności), otwartego aż do 
wczesnych godzin porannych, gdy po mie-
ście hula tylko wiatr i kilku zawianych te-
atrologów. Jest to również placówka eduka-
cyjna. Właściciele postawili sobie bowiem 
za punkt honoru, by przybliżyć gościom 
nazwiska i krótkie biografie rzeszowian 

znanych i mniej znanych. Możemy więc 
sączyć swoje piwko choćby w duchowym 
towarzystwie Jerzego Grotowskiego. Ca-
łości dopełniają reprodukcje zdjęć panien 
i młodych mężczyzn z Rzeszowa przeło-
mu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. 

Dla bardziej wymagających i wyrafino-
wanych doskonałe miejsce stanowi Stary 
Browar Rzeszowski. Wybór rozmaitych ga-
tunków piwa i zachwycające różnorodnością 
menu powinny zaspokoić gusta nawet najbar-
dziej wybrednych. Oryginalny i klimatyczny 
jest również wystrój – można zasiąść w loży 
przypominającej olbrzymią beczkę piwa!

Dla artystów, żeby nie czuli się nieswojo 
wśród wszędobylskich krytyków, proponu-
jemy pub Nora Aktora. Wyboru nie musi-
my chyba uzasadniać. Klimat tego miejsca 
sprzyja rozmowom o poezji, tudzież nawet 
jej recytowaniu.

Jak widać nawet z powyższego, ze 
wszech miar skrótowego i wybiórczego, 
przeglądu możemy wysnuć słuszny wnio-
sek, że w Rzeszowie nie tylko jest, co oglą-
dać w teatrze, ale także gdzie zjeść i wypić 
tak, by zaspokoić wszystkie gusta. 

Po godzinach…
Spółka spożywczo-krytyczna Miętus & Piotrowicz

Moment, w którym mamy już za sobą wszystkie spektakle, zakończyły się 
debaty i projekcje, nie jest bynajmniej końcem festiwalowego dnia teatro-
mana. Każdy doskonale wie, że niemniej ważne i niezbędne są wieczoro-
wo-nocne, nieformalne spotkania. Czas na refleksje, wymianę opinii oraz 
zbiorową konsumpcję napojów procentowych. Szczęśliwie rzeszowski rynek 
jest miejscem wielu możliwości. Przedstawiamy niektóre z nich.


