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Właśnie rozpoczął Pan kolejną kadencję 
dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszko-
wej. Jakie są według Pana największe 
sukcesy i rozczarowania ostatnich pię-
ciu lat, zwłaszcza w kontekście dużych 
Festiwali, które odbyły się w Rzeszowie?
Wydaje mi się, że festiwale są bezspornym 
źródłem radości i satysfakcji. Mam na my-
śli szczególnie Festiwal Nowego Teatru, 

który przecierał drogi dla innego rodzaju 
teatru w Rzeszowie. W mieście przyzwy-
czajonym do tradycyjnych form pojawiły 
się propozycje nie zawsze spotykające się 
z akceptacją – widowiska ostre w wyra-
zie, posługujące się agresywną estetyką, 
uderzające swoją interwencją w rzeczy-
wistość, jak na przykład spektakle Ko-
muny// Warszawa z pierwszej edycji FNT 

w 2014 roku. Ale były również spektakle 
przyjęte z zachwytem – Dziady Radosława 
Rychcika czy Portret damy Eweliny Mar-
ciniak. Na afiszach festiwalu pojawiły się 
tytuły wielu fantastycznych przedstawień 
– wielkie, ponadczasowe dzieła literatury 
przełożone na język teatru, a z drugiej stro-
ny teksty budowane na kanwie reportaży. 
Festiwal Nowego Teatru otwierał się na 

Pomiędzy tradycją a progresją 
Z Janem Nowarą, dyrektorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, rozmawia Katarzyna Bolec
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nową, młodszą publiczność, ale nie tylko – 
dla stałych bywalców sceny Siemaszkowej 
był zastrzykiem świeżej energii. Oferował 
nowe konwencje przedstawieniowe, wyko-
rzystujące w przekazie scenicznym świat 
nowych mediów, ale nie stronił też od ak-
tualizacji literatury klasycznej. Festiwalo-
we początki można określić jako eksplora-
cję nieznanego, ale każda kolejna edycja 
spotykała się z coraz lepszym przyjęciem 
rzeszowskiej publiczności. Pokazaliśmy 
sporo wartościowych przedstawień zna-
czących reżyserów polskiego teatru: nie-
-boska komedia. Wszystko powiem Bogu! 
Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki 
Strzępki, Podróż zimową Elfriede Jelinek 
w reżyserii Pawła Miśkiewicza, Wroga ludu 
Henryka Ibsena w reżyserii Jana Klaty, 
Chłopów Władysława Stanisława Reymon-
ta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskie-
go czy Będzie pani zadowolona w reży-
serii Agaty Dudy-Gracz. Na sam koniec 
mojej poprzedniej kadencji dyrektorskiej 
powołaliśmy do życia festiwal otwiera-
jący nas na kontakty z sąsiadami, a co za 
tym idzie, także na nowe języki teatralne. 
Mowa tu o Międzynarodowym Festiwalu 
Sztuk TRANS/MISJE, którego partnerami 
są teatry „graniczne” z Koszyc, Ostrawy, 
Debreczyna, Lwowa i Troków. Z całą pew-
nością i Festiwal Nowego Teatru, i nowe 
TRANS/MISJE są ważnymi projektami, 
które można uznać za istotny krok Teatru 
im. Siemaszkowej na drodze jego rozwoju 
i ekspansji artystycznej.

A rozczarowania?
Niewątpliwie niedosytem jest to, że otwar-
cie rzeszowskiego teatru w stronę młodych 
środowisk budujemy w okresie, w którym 
większość młodych ludzi łączy naukę z pra-
cą i nie ma czasu ani ochoty na zbyt częste 
wizyty w teatrze. Oczywiście widzimy też 
zjawisko polegające na tym, że gatunki 
dające tak zwany „oddech”, czyli komedia 
i farsa, triumfują frekwencyjnie, a z kolei 
tytuły niezwykle wartościowe, ale zarazem 
bardziej wymagające w odbiorze, trudniej 
docierają do szerszej publiczności. Ale cóż 
począć, teatr musi odpowiadać na różne 
potrzeby. Nie możemy sobie pozwolić na 
adresowanie swojego przekazu wyłącznie 
do widowni najbardziej poszukującej. Za to 
radość tworzenia festiwali polega właśnie 
na tym, że są to wydarzenia wyjątkowe, 
które gromadzą publiczność poszukującą 
głębszego przekazu.

Z Joanną Puzyną-Chojką – dyrektor pro-
gramową – od samego początku mieliśmy 

świadomość, że nie robimy tego festiwalu 
gdziekolwiek, ale robimy go w Rzeszowie, 
mieście przechodzącym pewną transforma-
cję. Rozszerzamy formułę Rzeszowskich 
Spotkań Teatralnych, które przez lata ko-
jarzyły się z prezentacją bardzo dobrego 
teatru, ale z całą pewnością obliczonego na 
znane nazwiska aktorów, a w mniejszym 
stopniu na przekaz istotnych treści. Przy 
wyborze spektakli festiwalowych staraliś - 
my się unikać najbardziej prowokacyjnych 
czy drastycznych prezentacji z repertu-
aru ogólnopolskiej sceny teatralnej. Nie 
ukrywam, że najbardziej gorące rozmowy 
toczyły się na temat spektakli z nurtu tak 
zwanego teatru krytycznego, ingerujących 
w rzeczywistość społeczną i polityczną – 
ale wydaje mi się, że znajdowaliśmy zaw-   
sze odpowiedni balans. Pojawił się u nas 
i Wróg ludu Ibsena w reżyserii Jana Klaty 
ze słynnym „interwencyjnym” monologiem 
Juliusza Chrząstowskiego, który wywołał 
w Rzeszowie bardzo gorące dyskusje. Ale 
w programie mieliśmy też urokliwe wido-
wiska studenckie, na przykład rewelacyj-
ne Do dna, w reżyserii Ewy Kaim z kra-
kowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, czy 
przepięknego Jednak Płatonow Pawła Miś-
kiewicza. Z kolei elementem edukacyjnym 
Festiwalu Nowego Teatru były wydarzenia 
towarzyszące: konferencje, panele, dys-
kusje, czytania performatywne, warsztaty 
pisania recenzji adresowane do młodych.

Piąta edycja Festiwalu Nowego Teatru – 
57. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych 
po raz pierwszy odbędzie się bez dyrektor 
programowej Joanny Puzyny-Chojki.
Śmierć Joanny dopadła nas w momencie, 
kiedy repertuar kolejnej edycji festiwalu 
już się wyłaniał. Z zestawu tytułów re-
komendowanych przez Joannę ostatecz-
nie dokonałem wyboru spektakli. Muszę 
to podkreślić – moja znajomość z Joanną 
nie zamknęła tylko we współpracy przy 
organizowaniu Festiwalu Nowego Teatru 
w Rzeszowie. To było ponad dwadzieścia 
lat kontaktów, różnych projektów, istotnych 
rozmów o teatrze. Jako konsultant progra-
mowy Opolskich Konfrontacji Teatralnych 
„Klasyka Polska” miałem przyjemność 
w połowie lat 90. zaangażować Joannę, 
wtedy młodą teatrolożkę i znakomicie za-
powiadającą się krytyczkę, do biura pra-
sowego tego wydarzenia. Kiedy objąłem 
swoją pierwszą dyrekcję teatralną w Ka-
liszu, zaprosiłem Joannę do współpracy 
przy tworzeniu programu kaliskiego Teatru 
w roli kierownika literackiego. Festiwal 
Nowego Teatru ponownie połączył nasze 

siły, co w efekcie przyniosło jak sądzę bar-
dzo interesujący „produkt artystyczny”.

Jakim kluczem były dobierane spektakle 
do tegorocznej edycji FNT?
Program tej edycji w moim zamyśle został 
skonstruowany w taki sposób, żeby poka-
zać różne nurty Festiwalu, obecne w ciągu 
pięciu lat realizowania tego projektu. Jego 
bardzo ważnym elementem jest panel dys-
kusyjny teatrologów i krytyków poświę-
cony tzw. nowemu teatrowi. Na scenie 
pojawiają się wielkie tytuły – Beniowski. 
Ballada bez bohatera w interpretacji reży-
serskiej Małgorzaty Warsickiej czy Orestes 
zainscenizowany przez Michała Zadarę, 
a obok nich spektakle zbudowane na kan-
wie reportażu, tak jak w przypadku naszej 
rzeszowskiej propozycji festiwalowej – 
spektaklu Lwów nie oddamy w reżyserii 
Katarzyny Szyngiery oraz Ku Klux Klanu. 
W krainie miłości w reżyserii Macieja Pod-
stawnego. Z kolei Kochanie, zabiłam nasze 
koty Rafała Dziwisza przeniesiony w sferę 
muzyki i śpiewu spektakl zbudowany na 
wzór amerykańskiej powieści drogi, zna-
komicie portretujący egzystencję młodych 
ludzi we współczesnej rzeczywistości.

A czym dla Jana Nowary osobiście jest 
„nowy teatr”?
Trudno go zdefiniować, ponieważ nieustan-
nie ewoluuje. „Nowym teatrem” wydaje 
mi się dziś także to, że artyści zaczynają 
powracać do wielkiej literatury. Mam tu na 
myśli na przykład Sebastiana Majewskiego, 
jedno z ważniejszych nazwisk „nowego”, 
ale też polskiego teatru w ogóle, osobę ko-
jarzoną z bardzo ważnym okresem rozwoju 
teatru wałbrzyskiego, partnera Jana Klaty 
w Narodowym Starym Teatrze w Krako-
wie, który zapowiada dziś w Teatrze Dra-
matycznym im. Jerzego Szaniawskiego 
współczesną interpretację wielu arcydzieł 
literatury. Młodzi reżyserzy zaczynają mieć 
pragnienie powrotu do wielkiej literatury, 
przez którą można interpretować kondycję 
współczesnego człowieka. W moim przeko-
naniu teatr, który głęboko penetruje ludzkie 
wnętrze, bardzo mocno prześwietla dzi-
siejszą rzeczywistość, ale nie jest teatrem 
publicystycznym, to najlepszy nowy teatr.
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Wirtualna rewolucja
Wiktoria Tabak 

fot.  VR Cinema

Całkiem niedawno w Muzeum Gug-
genheima w Nowym Jorku odbywa-
ła się wielka retrospektywa Alberto 
Giacomettiego – surrealistycznego 
rzeźbiarza i malarza, zasłużenie spo-
czywającego na artystycznym pante-
onie. Jego dzieła rozlokowane były 
na wszystkich piętrach, a  charak-
terystyczna architektura instytucji 
umożliwiała odwiedzającym snucie 
się między artefaktami niczym wici 
fantazji sennych. Wśród gęstwiny 
zlewających się ze sobą turystów 
i  stapiających w  jeden język słów 
dostrzec można było coś nad wy-
raz dziwnego. Oto do jednego z po-
mieszczeń ustawiła się niebotyczna 
kolejka, odbijająca raz w  lewo, raz 
w prawo, jak wagoniki w parku za-
baw. Zbliżyłam się nieco, by zobaczyć 
któż lub cóż jest obiektem takiego 
zainteresowania dorosłych i dzieci, 
kobiet i  mężczyzn, ciemnoskórych 
i białych, słowem – wszystkich.

Na tabliczce ustawionej przy wejściu do 
pomieszczenia widniały dwie literki: „VR”. 
Niebotycznie długi i zakręcony ogon za-
intrygowanych wyczekiwał cierpliwie, by 
doświadczyć przeżycia dosłownie i w prze-
nośni nie z tego świata! Choć wirtualna 
rzeczywistość, bo o niej tu mowa, wciąż 
jest zjawiskiem klasyfikowanym w świecie 
sztuki jako eksperyment, grono jej zwolen-
ników powiększa się. Dlatego tym bardziej 
ucieszyłam się, gdy zobaczyłam, że w pro-
gramie rzeszowskiego Festiwalu Nowego 
Teatru widnieje pozycja zatytułowana Veni 
Vidi VR, projekt przygotowywany przez 
Martynę Łyko. Zdjęcia promocyjne tego 
wydarzenia zdradzają charakterystyczną dla 
projekcji VR-owych estetykę: trochę prymi-
tywną, jakby z pogranicza wczesnych gier 
wideo i pikselozy. Performans ten wpisuje 

się w luźno sformułowany przez organizato-
rów tegorocznego przeglądu temat, a miano-
wicie: media i nowe technologie. O użyciu 
innowacyjnych środków wyrazu i nowym 
paradygmacie teatralnym wieścił już Hans-
-Thies Lehmann w swoim – dobrze znanym 
studentkom i studentom teatrologii – Teatrze 
postdramatycznym. Niemiecki badacz nie 
problematyzował jednak kwestii cudow-
nych okularków z Doliny Krzemowej. 

Nowe technologie – jak piszą organi-
zatorzy – wymagają od teatru nie tylko 
specyficznego sprzętu, ale także odmiennej 
definicji relacji pomiędzy sceną a widow-
nią. W ciągu kilku ostatnich lat kamera sta-
wała się narzędziem wywołującym spore 
uczucie dyskomfortu zarówno dla aktorów, 
jak i publiczności. Przywołać można tu, 
chociażby słynne krakowskie przedstawie-
nie Krystiana Lupy Factory 2, do którego 
aktorzy i aktorki tworzyli podczas prób 
screen testy, polegające na jednoosobowej 
improwizacji w zamkniętym pomieszczeniu 
pod czujnym okiem trzech kamer. W wy-
wiadach wspominali później ten moment 
pracy jako doświadczenie wymagające od 
nich zredefiniowania swoich dotychczaso-
wych narzędzi pracy, a także przełamania 
wewnętrznych barier. 

Od tego czasu wiele artystów i arty-
stek włączyło w swoje spektakle zdoby-
cze nowych technologii. Krzysztof Garba-
czewski dzięki symultanicznym nagraniom 
przestrzeni, zazwyczaj niewidocznych dla 
widza teatralnego, w Robercie Roburze za-
bierał widzów wraz z aktorami i aktorkami 
w podróż po mistycznych korytarzach TR 
Warszawa, a Magda Szpecht w In Dreams 
Begin Responsibilities [zobowiązania roz-
poczynają się w snach] zachęcała widow-
nię do partycypacji w działaniach z per-
formerami i performerkami pod czujnym 
okiem kamery.

Dla jednych jest to niepotrzebny wy-
trych kalający wielką sztukę, lecz inni nie 
wyobrażają już sobie spektaklu bez współ-
czesnych mediów. Nie będę analizować 
tego, co ich użycie robi z naszym odbiorem 
i jak wpływa na charakter doświadczenia 
widza, bo każdy z Państwa będzie mógł 
tego doświadczyć na własnej skórze, bio-
rąc udział w proponowanych przez orga-
nizatorów spektaklach i projektach, które 
próbę definicji nowych relacji między sceną 
a widownią z pewnością podejmą. Koniec 
i bomba, kto nie zobaczy ten trąba!

 

We wspólnocie 
o wspólnotach

Joanna Adamiec
 

Zagadnienie „nowego teatru” ma 
równie wielu sympatyków, co prze-
ciwników. Wiele osób, kochających 
konwencjonalny teatr, ciągle zasta-
nawia się, po co właściwie powstał 
ten (kolejny już) nurt. Przypomina 
to trochę walkę klasyków z romanty-
kami czy pokoleniowye starcie „sta-
rych” z „młodymi” i  jest właściwie 
fantastycznym zjawiskiem! Obojęt-
ność widzów wskazywałaby bowiem 
na to, że teatr jest sztuką wymar-
łą, miejscem, do którego uczęszcza 
niewiele osób albo, co gorsza, od-
wiedza go, ale właściwie nic z niego 
nie wynosi. 

Od kilku lat teatr stopniowo zmienia swoje 
konwencje, zaczyna wychodzić do ludzi, 
słuchać ich zdania. Chce mówić o rzeczach 
ważnych dla społeczeństwa, pokazywać to, 
co nieodkryte albo to, co wcześniej omijane 
było szerokim łukiem. Spektakle przestały 
już dawno być jedynie przedstawieniami 
dramatu albo powieści, gdzie najważniej-
szy jest tekst, a inscenizacja to tylko wi-
zualny dodatek. W postdramatycznym te-
atrze dopiero scenografia, muzyka, taniec 
i tekst tworzą pełen spektakl. Tekst jest 
tylko pretekstem, początkiem czegoś zupeł-
nie innego. Hans-Thies Lehmann w swojej 
książce Teatr postdramatyczny wymienia 
kilkanaście cech tego nurtu. Wśród nich, 
oprócz wspomnianego już wcześniej braku 
hierarchii, bardzo ważne są cielesność, gra 
gęstością znaków czy sytuacyjność zdarze-
nia. „Teatr jest miejscem ciężkich ciał i re-
alnego zgromadzenia”1. Nabiera nowych 
znaczeń, kiedy jest pokazywany tu i teraz.

Festiwal Nowego Teatru jest okazją 
do zobaczenia wielu ciekawych sztuk. Te-
atru, który nie boi się podejmować wy-
zwań. Aż chciałoby się rzec, „teatru, który 
się wtrąca”. 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości stało się przyczy-
ną zamieszczenia w tegorocznym progra-
mie wielu widowisk, w których reżyserzy 
zwracają uwagę na kwestie narodowości, 

1 Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatycz-
ny, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009,  
s. 132–135.
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1 fot.  materiały  prasowe:  Orestes ;  2  fot.  Maciej  Mikulski :  Lwów nie  oddamy

wspólnotowości, a także na nasze sądy do-
tyczące historii. W Beniowskim. Balladzie 
bez bohatera zobaczymy, jak bardzo lu-
bimy budować sobie pomniki. Lwów nie 
oddamy będzie okazją do przyjrzenia się 
niszczącemu wypływowi pamięci na ży-
cie codzienne Polaków. Natomiast w Klu 
Klux Klanie. W krainie miłości  i Oreste-
sie zmierzymy się z wątkami dotyczącymi 
wspólnego życia, rozprzestrzeniania niena-
wiści, przemocy. Tematami wspólnymi dla 
Hańby, Coś w rodzaju gniewu i Kochanie, 
zabiłam nasze koty są  bunt i szukanie siebie. 
Wymienione zjawiska znajdują swoje odbi-
cie w świecie pozateatralnym – w naszych 
problemach związanych z działalnością 
w grupach, brakiem możliwości polegania 
na drugim człowieku, zaufania mu.

Nowy teatr jest bardzo umuzykalniony, 
ale w trochę innym wymiarze niż opera, 

operetka czy teatr muzyczny. Nie opiera się 
on tylko na klasycznie pojmowanej melo-
dii i śpiewie, a raczej stara się wykorzystać 
różne parametry i kombinacje dźwięków. 
Bawi się szumami i ciszą, czasem niezwykle 
głośnym dudnieniem o nieprzyjemnej dla 
uszu częstotliwości. Można spodziewać się, 
że muzyka będzie kluczowym elementem 
spektakli takich reżyserów, jak Michał Za-
dara, Małgorzata Warsicka i Rafał Dziwisz. 

Oprócz spektakli dyrektor artystyczny 
festiwalu zaproponuje festiwalowiczom 
również kilka innych atrakcji. Są to głów-
nie spotkania z twórcami przedstawień oraz 
koncerty. Przewidziany jest także panel dys-
kusyjny pod tytułem Nowy teatr – kondycja, 
idee, perspektywy. Wydarzenia te odbywać 
się będą wieczorami, aby każdy miał moż-
liwość odwiedzenia teatru po pracy.

Mówiąc o rzeczywistości w teatrze, mu-
simy zdać sobie sprawę przede wszyst-
kim z tego, że oglądając jakikolwiek 
spektakl „umawiamy się” na świat, któ-
ry jest nam, widzom, przedstawiony. 
Siadając wygodnie w fotelu, zanurza-
my się w proponowaną przez twórców 
wizję – wycinek z uniwersalnych ludz-
kich problemów. Nie zawsze jest to 
bezpieczne nurkowanie, wszak już od 
Tadeusza Kantora wiemy, że „do teatru 
nie wchodzi się bezkarnie”. Spektakl 
powinien uwierać, drażnić, prowoko-
wać, budzić niepokój. Zatrzymywanie 
się na poziomie przedstawienia (re-
prezentacji) historii/postaci/wydarze-
nia w sposób bezrefleksyjny skazuje 
spektakl na miałkość. Istotą każdej 
pracy twórczej jest – a przynajmniej 
powinno być – poddawanie w wątpli-
wość tego, co sklasyfikowane, utarte 
i przykryte kurzem. W gruncie rzeczy 
rzeczywistość teatralna to hipoteza, 
w której realne spotyka się z możli-
wym, wypartym, przemilczanym albo 
prawdopodobnym. 

Podjęcie przez twórcę (pisarza, reżysera czy 
aktora) gry z rzeczywistością zewnętrzną, 
tą która zaistniała wobec sytuacji „pomy-
ślanej”, wymaga od artysty estetycznego 
przewrotu, polegającego na znalezieniu 
nowatorskiego klucza do odczytania wy-
stawianego tekstu. W tym układzie rów-
nież dla widza, mówiąc obrazowo, każde 
przedstawienie powinno być jak trepanacja 
czaszki, dogłębne i dotkliwe. Dlatego też 
gra z rzeczywistością, czyli poddawanie 
w wątpliwość ustalonych schematów jest 
drogą ku temu, by teatr – a szerzej, sztuka 
– mógł uzyskać społeczny rezonans i wy-
wołać ożywioną dyskusję. Nie chodzi mi 
tu o sprowadzanie teatru do taniej sensacji 
czy ambony. Wręcz przeciwnie! Mam na 
myśli zarówno odważne i niekonwencjo-
nalne reinterpretacje dzieł klasyków, jak 
i posługiwanie się przez twórców abstrak-
cyjnymi, pobudzającymi wyobraźnię środ-
kami wyrazu.

Problem z rzeczywistością teatralną 
jest również tematem politycznym. W cza-
sach słusznie minionych polaryzacja była 

Rzeczywiste potycz-
ki z teatralną (nie)
rzeczywistością

Piotr Gaszczyński 
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dość klarowna – teatr pełnił rolę wentyla 
bezpieczeństwa, pozwalał na oddech wol-
ności w przesiąkniętej propagandą socja-
listycznej rzeczywistości. Dziś sytuacja 
wygląda zgoła inaczej, lecz można rzec, 
że paradoksalnie jest o wiele trudniejsza. 
W gąszczu zdań, opinii i postaw trudno 
uciec od przyklejenia (sobie albo komuś) 
łatki „lewak” bądź „konserwa”. Ambit-
ny spektakl powinien być skonstruowany 
tak, by zespalać ze sobą różne wrażliwości 
opisujące rzeczywistość. Jest to niezwykle 
trudne zadanie, gdyż wymaga umiejętnego 
balansowania pomiędzy sprzecznościami. 
Z drugiej strony, może powinno się więcej 
wymagać od widza? Jeżeli teatr ma kształ-
tować myślenie o rzeczywistości, widow-
nia musi zacząć podejmować ryzyko dys-
komfortu. Kiedy samozwańczy „obrońcy 
teatru” przerwali Do Damaszku Jana Klaty 
w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny 
Modrzejewskiej, nie odróżniając Doroty 
Segdy-aktorki od Doroty Segdy-siostry 
Faustyny, można było jedynie bezradnie 
rozłożyć ręce. Nierozpoznanie środków 
i mechanizmów, jakimi się posługuje teatr, 
prowadzi do polaryzacji w nie tak znowu 
małej społeczności teatralnej. Niezgoda 
na uznanie pożyteczności niewygodnego 
myślenia prowadzi do stagnacji. Co waż-
ne, nie jest to tylko polski problem. W tym 
kontekście warto wspomnieć o Królu Ro-
gerze zrealizowanym w Opéra National de 
Paris przez Krzysztofa Warlikowskiego. 
Zagłębiając się w recenzje zamieszczone 
we francuskiej prasie, można było przeczy-
tać o publice, która oklaskując śpiewaków, 
jednocześnie wygwizdywała reżysera.

Jedną z podstawowych funkcji teatru 
jest poszerzanie horyzontów intelektual-
nych widza, bez pudrowania, wygładza-
nia i pomijania niewygodnych tematów. 
W zależności od tematyki przedstawie-
nia będzie to albo rewizja przeszłości (tu, 
zdaje się, pole do popisu jest największe, 
zwłaszcza w kwestii wywołania dysku-
sji o zmianie sposobu myślenia widza 

w stosunku do opisywanych zjawisk), albo 
wizja przyszłości.

Niezależnie od wyboru ścieżki, któ-
rą podążają twórcy, jedno pozostaje nie-
zmienne: rzeczywistość teatralna jest pew-
nym konceptem, umownym światem, który 
nie jest w stanie sam niczego zmienić. To 
schemat wspólnie wypełniany przez twór-
cę i odbiorcę. Medialny szum wokół Klą-
twy z Teatru Powszechnego im. Zygmunta 
Hübnera jest tego najlepszym przykładem. 
Postacie, rekwizyty, kostiumy, scenogra-
fia, gesty – choćby łudząco podobne do 
rzeczywistych postaci znanych z historii 
świata, nie są nimi. Dosłowne potrakto-
wanie przez media znaków i figur funk-
cjonujących w przestrzeni teatralnej może 
doprowadzić do wypaczenia artystycznych 
zamiarów twórcy. Choć ucieczka od po-
lityczności wydaje się w dzisiejszej rze-
czywistości niemożliwa, to warto mimo 
wszystko podjąć taką próbę. Oderwanie 
się od jednoznacznych deklaracji i stron-
nictw pozostawia miejsce na najważniejszą 
składową każdego przedstawienia – osąd 
widza. Oczywiście, odpowiednio dobrany 
zestaw środków teatralnych kieruje publicz-
ność w stronę określonego osądu. Niemniej 
jednak, dla odbiorcy zaznajomionego ze 
strategiami, jakimi posługuje się sztuka, 
a zwłaszcza współczesna, krytyczna, pro-
ponowana przez dany spektakl rzeczywi-
stość będzie właśnie propozycją, tematem 
do rozważenia – nie prowokacją albo ujaw-
nieniem prawdy (do wyboru, w zależności 
od poglądów).

Rzeczywistość na ulicach teatralizuje 
się na każdym kroku. Ilość gestów, sym-
bolicznych słów, górnolotnych zapewnień 
i obietnic przekracza wielokrotnie dawkę 
dopuszczalną dla przeciętnego Kowalskie-
go. Pojęcia takie jak patriotyzm, polskość, 
prawda, zdrada itd. są używane w bardzo 
wąskim, utylitarnym zakresie. Sens słowa 
jako fundamentu komunikacji zatarł się. 
Skoro więc poza teatrem jesteśmy bom-
bardowani schematami, gotowymi rozwią-

zaniami i jedynymi słusz-
nymi racjami, może warto 
odwrócić lustro i poszu-
kać realności, z całym jej 
kolorytem, w rzeczywi-
stości proponowanej przez 
teatr? Albo nawet, mówiąc 
górnolotnie, to właśnie ten 
dziwny, niezrozumiały 
i na pierwszy rzut oka ob-
razoburczy teatr przejmuje 
funkcję rzecznika rzeczy-
wistości, z którą rozmija-
my się coraz bardziej?

W rozedrganiu 
– wspomnienie 
o Joannie  
Puzynie-Chojce
Stanisław Godlewski
Joannę, a właściwie Panią Joannę (nigdy nie 
przeszliśmy na mniej formalną tytulaturę) 
poznałem podczas pierwszego Festiwalu 
Nowego Teatru. Dostrzegła któryś z mo-
ich tekstów w gazetce festiwalowej i rok 
później zaprosiła mnie do jurorowania, 
później jeszcze do prowadzenia spotkań 
i warsztatów. Słowem – co roku dawała mi 
mnóstwo okazji do pracy i rozwoju, za co 
jestem jej ogromnie wdzięczny. To szcze-
gólny dar, chęć wspierania i promowania 
młodych ludzi, w gruncie rzeczy nie tak 
częsty w „naszym środowisku”.

Ale ostatnie, co można powiedzieć o Jo-
annie Puzynie-Chojce to to, że była oportu-
nistką. Ona miała w sobie rodzaj wewnętrz-
nej przekory, bardzo lubiła wsadzać kij 
w mrowisko, nie zgadzać się, polemizować. 
Pewnie dlatego bardzo zależało jej zawsze 
na udziale młodych ludzi, fascynowała się 
tym, co nowe, nieodkryte i nieoczywiste. 
Była w ciągłym biegu, rozedrganiu, zawsze 
gdzieś jechała i coś oglądała. Potrafiła jed-
nocześnie prowadzić badania i zajęcia na 
Uniwersytecie w Gdańsku, robić festiwal 
w Rzeszowie i być na wszystkich cieka-
wych premierach w różnych zakątkach 
kraju. W dodatku ciągle czytała: książki, 
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recenzje, prasę branżową, żywo reagowa-
ła w dyskusjach na Facebooku (a czasem 
takie, bardzo gorące, sama prowokowała). 
Naprawdę nie wiem, jakim cudem ona mia-
ła na to wszystko czas.

Oczywiście, ten rodzaj pasji i nieustę-
pliwości w działaniu powodował czasami 
różne napięcia lub owocował niepotrzebny-
mi stresami. Do dziś drżę na myśl o niektó-
rych jej mailach w sprawie festiwalu: wiel-
kie, czerwone wersaliki ozdobione trzema 
wykrzyknikami, które były niewątpliwym 
znakiem, że coś zawaliłem, coś jeszcze nie 
jest zrobione, a powinno być od tygodnia. 
Zazwyczaj miała rację. 

Strata Joanny Puzyny-Chojki to gigan-
tyczny cios dla polskiej kultury. Nie tylko 
dlatego, że była niezwykle mądra, świetnie 
pisała i podejmowała wspaniałe działania. 
To wszystko da się kontynuować: można 
wydać zbiór jej tekstów, kontynuować fe-
stiwal w podobnym duchu, upamiętniać jej 
nazwisko. Ale najbardziej mi szkoda wła-
śnie tego, co było najbardziej efemeryczne, 
a jednocześnie najmocniej odczuwalne: 
tego pełnego pasji temperamentu, tego za-
angażowania, krytycyzmu i błyskotliwości 
umysłu w rozmowach. 

Karolina Wycisk
Poznawałam panią doktor Joannę Puzynę-
-Chojkę w trakcie kolejnych edycji Festiwa-
lu Nowego Teatru. Wtedy prowadziłyśmy 
(z Kasią Lemańską i redakcją Teatraliów) 
gazetę [REC] Magazine, czasami pospek-
taklowe rozmowy z artystami. Pani Joanna 
imponowała mi jako kuratorka, jako kry-
tyczka teatru, jako inicjatorka tego całego 
zamieszania. Najbardziej jako kobieta, która 
konsekwentnie realizuje swoją wizję teatru, 
instytucji festiwalu i współpracy z młody-
mi ludźmi (ta Gazeta jest jej przykładem, 
to w końcu Jej pomysł). Wymieniałyśmy 

z panią Joanną mnóstwo 
maili. Ogromnie żałuję, 
że tak rzadko zbierałam 
się na odwagę, aby z nią 
porozmawiać.

Katarzyna Lemańska
Gdańsk, Rzeszów, War-
szawa, Wrocław – to tyl-
ko kilka miast na teatral-
nej mapie Polski, gdzie 
spotykałam panią Joannę. 
Kiedy we foyer widzia-
łam z daleka jej blond 
włosy, była to gwarancja 
jakości. Nie wybitności 
spektaklu, który miałyś-
my zobaczyć, ale gwa-

rancja zaspokojenia ogromnej ciekawości, 
otwartości i wrażliwości pani Joanny, im-
pulsu, którą ją porywał (i chyba w jakiejś 
cząstce trawił). Gwarancja, że warto było 
odbyć daleką podróż dla tych dwóch godzin 
w teatrze. Miło mi było zasiadać na widow-
ni gdzieś blisko niej (zazwyczaj krytycy 
siadają w piątym rzędzie) i przez ułamek 
sekundy widzieć, jak spektakl rozpoczyna 
się tylko dla niej.

Pamiętam trzy twarze pani Joanny: tę, 
którą sobie wyobrażałam, widząc ją we  
foyer; tę znaną mi z maili, kiedy współpra-
cowałyśmy podczas organizacji niniejszej 
gazety – pisała krótko, rzeczowo, nieco 
szorstko, co wynikało z pośpiechu i nad-
miaru pracy, ale rozumiałam ją w lot; wresz-
cie kobietę, z którą rozmawiałam na żywo, 
wzbudzającą celownością sądów duży re-
spekt, że czasami czułam się jak jej uczen-
nica, mimo że ona sama nigdy nie stawiała 
takiej hierarchizacji. Jestem jednak pewna, 
że każdy, kto ją poznał, uczył się od niej, 
jak z pasją odczuwać teatr.

Alicja Müller
Pani Joanna była Beyoncé polskiej kultury. 
Mogło się wydawać, że sprzedała duszę 
diabłu w zamian za rozciągliwą dobę i ty-
taniczną niemalże siłę – do prowadzenia 
niewygodnych rozmów, wytykania pal-
cem środowiskowych absurdów i robienia 
tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które 
jej zawdzięczamy, ale ona po prostu taka 
była. Dzielna i nieustępliwa, ciepła, choć 
nie szczędząca także celnych złośliwości 
i uwag wybitnie dosadnych. Sama „obe-
rwałam” od niej kilka razy. Na przykład za 
jeden kretyński fragment recenzji, który ja 
uważałam za super-śmieszny, a ona za su-
per-żenujący dowcip prowadzącej narrację. 
Albo za to, że trzy lata temu, jako redaktor-
ka naczelna tej gazetki, na pierwszej stronie 

puściłam artykuł z Krasickim zamiast Kra-
sińskiego w roli głównej. „Pani Alicjo, ja 
rozumiem, że redakcja nie śpi, ale proszę 
wytłumaczyć sobie i kolegom, że Nie-boska 
komedia to tekst romantyczny, nie oświe-
ceniowy” – rzekła, a ja pomyślałam, że 
w przyszłości nie pozwoli mi redagować 
nawet kolumny z horoskopem i nigdzie 
mnie już nie zaprosi. Ale pozwalała. I za-
praszała. Bo była dobrą i mądrą nauczy-
cielką, i to nie tylko na uniwersytecie (od 
tej strony jej zresztą nie poznałam). Ostatni 
raz widziałam ją w szczerym polu, dosłow-
nie. Nasz pociąg odmówił posłuszeństwa 
i na podwarszawskiej wsi czekałyśmy na 
ratunek. Do Krakowa dojechałyśmy z dwu-
godzinnym opóźnieniem, a ona pobiegła 
do teatru. Mam nadzieję, że wtedy zdążyła.

Szanowna Pani Doktor
(zwrócę się do Pani tak jak zawsze, chociaż 
pewnie znowu by się Pani z tego śmiała), 
piszę do Pani ostatnią wiadomość. Jak to 
fatalnie brzmi. Od godziny próbuję napisać 
o Pani wspomnienie, ale wszystko co napi-
sałam wydaje się takie suche i patetyczne. 
O, na przykład to: „Rozciągała czas do 
maksimum, dzieląc go pomiędzy rodzinę, 
pracę, teatr i mnóstwo innych aktywności”. 
Albo to: „Łączyła umiejętność słuchania 
z trudną sztuką przemawiania. Była na-
prawdę zainteresowana tym, co my, studen-
ci, mamy do powiedzenia, a jednocześnie 
każdy teatralny temat potrafiła rozbudo-
wywać bez końca”.

I wisienka na torcie: „Stwarzała możli-
wości dla wszystkich studentów, którzy cho-
ciaż trochę mieli ochotę się zaangażować”.
Wszyscy wiedzą, że tak było i pisali o tym 
nie raz. A ja bym chciała ostatni raz napisać 
do Pani z podziękowaniem za te wszystkie 
lata. Ostatni Pani uśmiech i krótką rozmo-
wę na uczelnianym korytarzu w czerw-
cu, a moje pierwsze zajęcia na początku 
studiów dzieli spory odstęp czasu, który 
pozwolił mi docenić Pani wiedzę i przede 
wszystkim trochę Panią poznać. To nie była 
miłość od pierwszego wejrzenia, chociaż 
pewnie nie powinno się takich rzeczy pisać 
we wspomnieniach. Ale to list, więc mogę 
to Pani powiedzieć. Myślę, że nawet nie 
zdaje sobie Pani sprawy, jak bardzo teraz 
Pani brakuje.
Dziękuję za każdą cenną uwagę, za moż-
liwość rozwoju, za otwartość na nowe 
pomysły, za poświęcony czas, za wiarę 
i wspomnienia.

Chcę, żeby wiedziała Pani, że była Pani 
dla mnie kimś ważnym. 
Z poważaniem, 
Natalia Osińska 
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Jeśli się nudzisz, to przeczytaj 
Mateusz Kaliński

Zanim usiadłem do napisania tego 
tekstu, zrobiłem z balkonu smartfo-
nem zdjęcie popołudniowego nieba1. 
Aparat nie oddał niestety tej róż-
nobarwności, która zmotywowała 
mnie do sięgnięcia po telefon: wi-
doczne okiem fiolety, róże, czerwie-
nie i pomarańcze walczące o domina-
cję z pokornie ciemniejącymi tonami 
błękitu na zdjęciu wyszły wyblakłe 
jak prane raz po raz wakacyjne ko-
szule. Nie zrażając się jednak, otwo-
rzyłem fotografię w  programie do 
edytowania zdjęć. Przesuwając bez 
specjalnego planu (a raczej z cieka-
wości tego, co wyjdzie, jeśli wszyst-
ko maksymalnie podkręcę) suwaki 
kontrastu, ekspozycji czy saturacji 
otrzymałem całkiem interesujący 
efekt. Moja dziewczyna stwierdziła, 
że zdjęcie – czy może raczej już grafi-
ka? – przypomina okładkę brytyjskiej 
grupy acidrockowej. Mnie obrazek 
skojarzył się z kolaboracją impresjo-
nisty z ledwo przebudzonym surreali-
stą pod patronatem psychodelików. 
Abstrahując od rzeczywistej warto-
ści artystycznej mojej małej zaba-
wy suwakami, chciałbym poszerzyć 

1 Nie wiem co prawda, jakie będzie rzeszowskie 
niebo w dniu opublikowania tego felietonu, ale 
proszę wyobrazić sobie opisaną feerię barw.

nieco kontekst o  połączenie nudy 
i technologii.

Bo, nie ma co się oszukiwać, to nuda, a nie 
iskra natchnienia, stała za podrasowaniem 
fotografii. Zapewne nuda stoi za kilkoma 
większymi czy mniejszymi dziełami. Toż 
to nuda jest motorem tego świata! Idea 
czy wspomniana iskra może gdzieś i są, 
znużenie jednak je wyprzedza we wszel-
kiej sprawczości. Idee i iskry w końcu też 
stają się mechanicznie powtarzane, trzeba 
więc wykombinować coś innego. Coś, co 
uratuje znudzonego z pułapki śledzenia 
lotu muchy po pokoju. Jeszcze do nas do-
trze, że musza perspektywa jest o wiele 
ciekawsza od naszej.

A technologia? Każdy, kto podczas dłu-
giego wykładu grał w Fruit Ninja na smart-
fonie, wie, jaki potencjał się w technolo-
gii znajduje. Ale przekrajanie wirtualnym 
mieczem wirtualnych owoców w końcu 
zacznie nudzić. Zaczęłoby tak czy ina-
czej, nawet jeśli owoce i miecz byłyby 
prawdziwe. Fruit Ninja zastępujemy więc 
Angry Birds albo czymkolwiek innym. 
Jednak czasem nuda jest niczym „Sahara 
psychiczna”, jak nazwał ją Iosif Brodski, 
tak ogromna, że wraca niebezpieczeństwo 
uwięzienia potrzasku z problemem latającej 
muchy. Więc kombinujemy. Przesuwamy 
suwaki, aż zdjęcie stanie się czymś innym.

Tegoroczna edycja Festiwalu Nowe-
go Teatru skupiać się ma na kolaboracji 

sztuk teatralnych 
z technologią, na 
strategiach „gry 
w rzeczywistość”.  
Nie wiem, jak czy-
tającym ten felie-
ton, ale mnie słowo 
„gra” kojarzy się 
z odwieczną walką 
z nudą. Więc może 
„gra w nudę”? Wy-
dawać by się mo-
gło, że stawiam 
znak równości mię-
dzy rzeczywisto-
ścią a znużeniem, 
lecz jest zupełnie 
na odwrót. Jednak 
co nam szkodzi wy-
próbować nowe na-
rzędzia poznawania 

świata? Podkręcone zdjęcie ujawniło nie-
znane faktury i kolory nieba. Zabawa „su-
wakami” rzeczywistości teatralnej niczym 
się od tego nie różni. Odkrywamy sekret-
ne połączenia, stany czy myśli. Kreujemy 
też nowe. Jednak nie patrzyłbym na teatr 
nowych technologii jako na alternatywę 
wobec tradycyjnego teatru.

Wydawać by się mogło, że „nowe” jest 
wrogiem „starego”, tak jak „rzeczywistość 
wirtualna” miałaby znosić „rzeczywistość 
istniejącą”, ale zaręczam, że to banialuki. 
Można oczywiście upraszczać, kreować 
dychotomie i przełomy, ale wszystko, 
o czym tu piszemy, widziałbym w kate-
gorii tzw. „długiego trwania” (google it!). 
Jedna rzeczywistość kontynuuje inną albo 
jedna nuda alternuje inną itd. Niezależnie 
od sympatii dla wszystkiego, co daje ja-
kąś alternatywę stanu faktycznego, w tym 
wypadku mamy raczej do czynienia z nie 
mniej realnym przedłużeniem tego, co już 
znamy. Moje zdjęcie nie zdelegalizowa-
ło przecież nieba. Jedynie ujawniło jego 
możliwości.

Technologia jest możliwością rzeczy-
wistości. Ale też możliwością samej nudy. 
Rzecz jasna optymistyczno-naiwny ton tego 
felietonu może wzbudzić uśmiech pełen 
niedowierzania. Może nawet ktoś raz czy 
dwa puknął się w czoło. Jednak, drodzy 
państwo, nie próbuję sprzedać odkurzacza. 
Nie jest moim celem roztaczanie utopijnej 
wizji, jednak nie jest też nim tworzenie 
antyutopii. Nie żyjemy w świecie ani Ex 
Machiny, ani Black Mirror. Podpowiem 
jednak, że motorem akcji tych filmów jest 
nuda. Mówi się, że każdy medal ma dwie 
strony, nawet jeśli założy się różowe oku-
lary. Jest jednak coś kuszącego w założe-
niu okularów VR i zobaczeniu tej trzeciej 
strony. 

r ys. :  Agata Skrz ypek

r ys. :  Mateusz Kal iński
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Rozwiąż krzyżówkę!
Poziomo:
3. Uhonorowany Nagrodą im. Konrada  
Swinarskiego za reżyserię Zbójców  
Friedricha Schillera. 
7. Jeden z trzech polskich wieszczów.  
8. Tytuł dramatu, którego głównym 
bohaterem jest Maurycy. 
10. W tym mieście powstał spektakl Hańba 
w reżyserii Marcina Wierzchowskiego. 
 
Pionowo: 
1. Stworzyła muzykę do performanasu Veni 
Vidi VR. 
2. Brat Elektry. 
4. Autorka powieści Inni ludzie. 
5. Powszechnie uważany za jednego 
z najwybitniejszych pisarzy literatury 
angielskiej, reformator teatru.  
6. Coś w rodzaju...  
9. Miasto ze spektaklu, który powstał na 
podstawie materiału dokumentalnego. 


