
Anna Nowak  

„Grunt to bunt”. Teatr Wiczy jako teatr punkowy 

 

 

           Teatr Wiczy jest niemalże rówieśnikiem Klamry, prezentował swoje spektakle na 

festiwalu w Od Nowie jak dotąd czterokrotnie. Zespół został założony w 1991 r. w Brodnicy 

przez Romualda Wiczę-Pokojskiego, wówczas ucznia liceum. Do 1996 r. teatr miał swoją 

siedzibę w Brodnickim Domu Kultury. Od 1998 r. siedziba Teatru mieści się w Toruniu, 

początkowo na poddaszu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, potem w „Centrum 

Wolnego Czasu” (2004–2008), a od 2008 r. zespół realizuje swoje działania, korzystając z 

gościnności różnych instytucji. Historię Teatru Wiczy można zasadniczo podzielić na dwa 

etapy: brodnicki (1991–1998) oraz toruński (od 1998 r.). Pierwszy etap był związany z licznymi 

zmianami składu (przez zespół przewinęło się ponad sto osób). Natomiast „w okresie toruńskim 

zaczęło się kształtowanie zespołu teatralnego”1. 

Najdłużej w grupie są Wicza-Pokojski (reżyser wszystkich spektakli) oraz Krystian 

Wieczyński, nieco krócej – od siedemnastu lat – Magdalena Zabłotna, a od ponad dziesięciu 

Radosław Smużny. Zespół ma na swoim koncie dwadzieścia osiem premier, z których 

najbardziej znane to: Sarkazja (1994), Siechce (1996), Sezon w piekle (1999), Krakersy (2000), 

Czyściciel dywanów (2002, 2005), Po prostu (2003), Emigranci (2004), Cesarz (2005), 

Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich (2007), Ja. Dyktator (2011). Teatr przeszedł 

długą drogę, zaczynając od teatru szkolnego (pierwszy rok), przez teatr studencki, aż po teatr 

alternatywny2. Zespół można śmiało nazwać teatrem poszukującym. Świadczy o tym choćby 

wielość form, bowiem obok spektakli prezentowanych na tradycyjnej scenie, w repertuarze 

znajdziemy spektakle w przestrzeniach nieteatralnych (Emigranci, Pamiętnik z dekady 

bezdomności – wyreżyserowany przez Wiczę-Pokojskiego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku) –  

obok „współczesnych moralitetów” (Sezon w piekle) i groteski (Dobro, Krakersy), monodram, 

a nawet spektakl zaangażowany politycznie (Cesarz). W tej dość zaskakującej mieszance nie 

brak także happeningów i przedstawień plenerowych.  

                                                 
1 Wypowiedź Romualda Wiczy-Pokojskiego zamieszczona w książce M. Weychert-Waluszko, Toruń to: rozmowy 

przeprowadzone przez Monikę Weychert-Waluszko w 2004 roku, Toruń 2004, s. 92. 
2 „Monika: Jeśli lubicie nazywać się teatrem alternatywnym, to jesteście alternatywą wobec czego? 

Romek: Wobec otaczającej nas rzeczywistości. Bierze się to wszystko z buntu, który jest rozumiany jako pewna 

siła sprawcza. Jako taki zimny prysznic. Na nas. Chcemy kontrować to, co nas otacza, a w szczególności 

opowiadać się po stronie tych, których w życiu spotyka bardzo dużo nieuzasadnionego cierpienia” (tamże, s. 91). 



Zgodnie z deklaracjami twórców inspiracją jest zwykle rzeczywistość: „problemy, 

kompleksy, niepowodzenia stwarzają […] postacie, te w życiu i te na scenie”3. Myśl rozwija 

Wicza-Pokojski w wywiadzie dla „Gazety Olsztyńskiej”: 

 

Staramy się być alternatywni w stosunku do rzeczywistości […] Nasz teatr jest wyborem życia, a nie 

pracy w teatrze […] Jesteśmy teatrem idei […] staramy się być krytyczni wobec świata zastanego i 

samych siebie. Chcemy przynajmniej sprowokować do refleksji, chwili zawieszenia. W teatrze jest 

wyraźna jakość spotkania aktora z widzem. Możemy do niego mówić wprost […]4. 

 

Zasadność tych słów potwierdzają nie tylko zrealizowane spektakle, ale również ogromne 

zaangażowanie zespołu w działalność pozateatralną. Teatr zrealizował kilka projektów 

edukacyjnych, w tym: „Zagłębie teatralne” (warsztaty dla instruktorów i zespołów 

amatorskich), Centrum Teatru Otwartego (organizacja warsztatów i spektaklu tańca butoh – 

Daisuke Yoshimoto), „Grupa Warsztatowa” (cykliczne, coroczne warsztaty dla młodzieży w 

wieku 16–25 lat), „Lato w teatrze” w 2010 r. w Bartoszycach czy „Step by step”.  

Od 2004 r. Teatr Wiczy prezentuje swoje spektakle także w miejscach z utrudnionym 

dostępem do kultury. Zespół zrealizował projekty: „Warsztat Emigranci” (2007-2008, ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz „Tu i teraz” (2008-2010, ze 

środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego), w ramach których odbyły się  

prezentacje pięćdziesięciu spektakli Teatru Wiczy w mniejszych miejscowościach 

województwa kujawsko-pomorskiego. Spektakle Emigranci, Czyściciel dywanów i Złamane 

paznokcie były grane w remizach, stołówkach, salach gimnastycznych, na prywatnych 

podwórkach. Po prezentacji odbywała się dyskusja na temat problematyki prezentowanych 

przedstawień, co miało duże walory edukacyjne i sprzyjało integracji widowni. Podobną formę 

miały działania realizowane w ramach projektu „Teatr Polska”5, kiedy zespół prezentował 

spektakl Emigranci w miastach województwa warmińsko-mazurskiego. Warto zaznaczyć, że 

od początku istnienia Teatr Wiczy angażuje się w działania związane z muzyką, literaturą i 

filmem. W siedzibie teatru odbywały się m.in. spotkania „Galeria Wizji”6, koncerty muzyki 

                                                 
3 Cytat z ulotki z 2002 r., autor tekstu i redakcji nieznany, materiał z archiwum Teatru Wiczy.  
4 R. Wicza-Pokojski, Po prostu mówimy NIE”, „Gazeta Olsztyńska”, nr 194, 19.08. 2003, s. 10. 
5 „Teatr Polska” jest programem realizowanym przez Instytut Teatralny w Warszawie ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego programu spektakl Emigranci był prezentowany w 

miejscowościach o utrudnionym dostępnie do kultury: w Dobrym Mieście, Bartoszycach, Korszach, Gołdapi, 

Piszu, Mrągowie, Szczytnie. Spektaklom towarzyszyły rozmowy z widownią dotyczące przedstawienia, 

twórczości Sławomira Mrożka, problemu emigracji w Polsce i w danej miejscowości, istoty teatru. 
6 Autorami „Galerii Wizji” byli: Miłka Malzahn, Waldemar Ślefarski, Romuald Pokorski, Grzegorz Śledź 

(fotograf) i Michał Jacaszek (muzyk). Twórcy organizowali cykliczne spotkania, podczas których prezentowali 

własne wiersze ilustrowane fotografiami, działaniami, kostiumami, muzyką, także rozmową z widzami. 



klezmerskiej i eksperymentalnej, wieczory i warsztaty poetyckie, wykłady oraz projekcje 

filmowe. Do szerokiego spektrum działań Teatru można dodać także organizację 

Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych „Bulwar” (2004–2006), uczestnictwo w 

projekcie Polska Prezydencja oraz współpracę z norweskim Nordic Black Theatre. Ogromna 

liczba działań związanych z animacją kultury oraz docieranie do miejsc „zapomnianych” 

społecznie budują w znacznym stopniu etos teatru. 

Niemały wpływ na wizerunek Teatru Wiczy ma tematyka spektakli, których „punktem 

wyjścia ma być otaczająca rzeczywistość”7. Grupa nieraz zabiera głos w sprawach aktualnych: 

Cesarz był reakcją na wynik wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2005 r., spektakl Po 

prostu miał premierę tydzień przed wybuchem wojny w Iraku w 2003 r. W €migrantach („E” 

zastąpione znakiem euro) został poruszony natomiast problem współczesnych emigrantów, 

Polaków, którzy wyjeżdżają na Zachód z nadzieją na zdobycie fortuny. Równie często 

podejmowano także temat pokolenia, które dorastało w czasach transformacji politycznej 

(Krakersy, Czyściciel dywanów). Wicza-Pokojski podjął również próbę odwołania się do 

konkretnej zbiorowości w spektaklach realizowanych we współpracy z Teatrem Wybrzeże. W 

Pamiętniku z dekady bezdomności zajął się kwestią działania instytucji pomagających 

bezdomnym, natomiast w przedstawieniu Kiedy przyjdą podpalić dom, to się nie zdziw – 

autentyczną tragedią w fabryce lodówek, w której nie przestrzegano praw pracowniczych. 

Warto zaznaczyć, iż wszystkie odniesienia do aktualnych zdarzeń w spektaklach Teatru Wiczy 

zawsze są pokazywane za pomocą aluzji, metafory i symbolu. W ten sposób Teatr, 

wypowiadając się na temat istotnych problemów społecznych, nie ogranicza się jedynie do 

socjologicznej diagnozy, ale buduje wypowiedź o charakterze uniwersalnym. 

Drugim problemem poruszanym w spektaklach Teatru Wiczy jest zagubienie jednostki, 

która próbuje sprzeciwić się obowiązującym normom. Źródeł tego tematu możemy dopatrywać 

się w deklarowanym przez Wiczę-Pokojskiego związku z subkulturą punkową, której ideologia 

zaszczepiła w nim sprzeciw wobec wszelkich form ograniczenia wolności. Hasło „grunt to 

bunt” reżyser rozumie w sposób uniwersalny – jako niezgodę na podleganie „ideologii tłumu”: 

 

                                                 
6 W ramach projektu w 2011 r. Teatr prezentował spektakle Ja, Dyktator i Po prostu w Madrycie, Londynie, 

Brukseli, Mińsku, Tokio oraz wziął udział w akcjach i happeningach, podczas których prezentowano nazwiska 

osób istotnych dla polskiej kultury.  
7 „Romek: Chcę zmieniać świat. I to jest motor, który napędza. Kreuje temat, a temat narzuca formę.  

Monika: A w jakim kierunku chcesz zmieniać świat? 

Romek: Na lepsze” (M. Weychert-Waluszko, dz. cyt., s. 94). 



Ja z punka pamiętam jedną prostą rzecz: „Zawsze pod prąd”. Nawet pod prąd w myśleniu o tym, jaki jest 

punk. Polega to na tym, że jak wszyscy idą na stadion, to ty właśnie z niego wracasz8. 

 

Przy takim ujęciu problemu w spektaklach wyższość przyznaje się zawsze jednostce, nawet 

jeśli bohater przegrywa. Przykładem może być chociażby spektakl Po prostu, w którym 

widzimy różne formy podporządkowania jednostki systemowi, a także Kongres, w którym 

obserwujemy bezradność zwykłych ludzi w zderzeniu z „szacownymi gremiami” (groteskowa 

alegoria władzy). 

Trzecim tematem spektakli Teatru Wiczy jest refleksja nad rolą artysty w świecie 

współczesnym. W Sezonie w piekle, który powstał na kanwie słynnego poematu Artura 

Rimbauda, podejmującego temat poświęcenia dla sztuki, Wicza-Pokojski już w programie 

sugeruje osobisty ton spektaklu, parafrazując fragment poematu Rimbauda:  

 

Opowiem wam o jesieni 

Chowany w poczuciu misji, z rewolucją w sercu 

z walizką w ręku wyruszyłem z domu 

jesienią 1992 r. 

Kolejny Chrystus, kolejny Kordian 

kolejny Che 

Chciałem zdobyć swoje Mont Blanc i… 

Wiosna przyniosła mi okropny śmiech idioty 

Opowiem wam o mojej jesieni 

Kolejna jesień pełna pytań 

Żądze, namiętności, piekło kobiet. 

Wybory pozbawione rewolucji. 

Idee powoli butwieją. 

Dokąd idę? Do walki? 

Pewnego wieczoru wziąłem na kolana piękno 

i przekonałem się, że jest gorzkie9  

 

Podobnie w plenerowym spektaklu Writers & Waiters (Pisarze i Kelnerzy), zbudowanym z 

symbolicznych obrazów dotyczących zespołu teatru, pojawia się temat kondycji młodej sztuki. 

Temat ten został rozwinięty w pełni w kameralnym przedstawieniu o marzeniach i rozterkach 

                                                 
8 Cyt. za: M. Sulecki, Teatr Wiczy wyjeżdża na Fringe w Edynburgu, „Gazeta Wyborcza – Toruń” 28.07.2008, s. 

8. 
9 Materiał z archiwum Teatru Wiczy. 



młodego pokolenia – Instant (na podstawie dramatu Grzegorza Giedrysa)10. Problem 

poświęcenia dla sztuki został mocno podkreślony w dwóch monodramach: w Ja, Dyktator 

granym przez Wieczyńskiego, w którym aktor przeistacza się w Charliego Chaplina 

przygotowującego się do roli w filmie Dyktator, oraz w Złamanych paznokciach: 

  

W przedstawieniu pt. Złamane paznokcie. Rzecz o Marlene Dietrich lalka – odpowiednik Dietrich, staje 

się nie tylko rozmówczynią bohaterki, ale również jej nauczycielką, wzorem do naśladowania. Animując 

podobiznę gwiazdy bohaterka dąży do tego, by stać się taką, jak ona. Nadanie życia postaci, która podbiła 

serca milionów widzów, poprzez ożywienie tandetnego przedmiotu symbolizującego artystkę, pozwoliło 

pokazać nie tylko cień gwiazdy, ale także zdiagnozować dramatyczną sytuację jednostki, która próbuje 

dorównać ikonie i jest w stanie zredukować swoje życie do wypełniania coraz to trudniejszych zadań11. 

 

Wymienione motywy nie zamykają kręgu tematów podejmowanych przez Teatr Wiczy, 

wybrałam po prostu te najczęściej pojawiające się w spektaklach. 

Te ważne tematy zostają zazwyczaj ukazane w formie, która pomimo swej 

atrakcyjności, nigdy nie jest punktem wyjścia, ale wyłącznie „opakowaniem do przekazania 

konkretnej wypowiedzi”12. W kształtowaniu się poetyki Teatru Wiczy ogromne znaczenie 

odegrał fakt, iż zespół został założony przez osoby bardzo młode, które dopiero rozpoczynały 

przygodę ze sztuką, a ich edukacja teatralna odbywała się w trakcie realizacji kolejnych 

spektakli. Pierwsze przedstawienia były głównie oparte na eksperymentach formalnych z 

zakresu ruchu scenicznego i niemalże z wykluczeniem słów. Kolejne etapy to czas, w którym 

zespół skupił się na pracy z tekstem. Wicza-Pokojski jest autorem wszystkich scenariuszy, w 

których wykorzystywano teksty dramatów (np. Norberta Okonia – to pseudonim artystyczny 

Wiczy-Pokojskiego – Krakersy, Czyściciel dywanów, Dobro; Giedrysa Instant; Sławomira 

Mrożka Emigranci), ale równie często wykorzystuje fragmenty utworów prozatorskich 

(scenariusz spektaklu Ja, Dyktator powstał na motywach opowiadania Arthura Millera 

Kontrakt) i poetyckich (scenariusz spektaklu Sezon w piekle – adaptacja poematu Rimbauda). 

Dość częstą praktyką zespołu jest wykorzystywanie tekstu tylko jako inspiracji do dalszych 

poszukiwań: tak było np. w Cesarzu, gdzie pojawiają się tylko cytaty ze znanej książki 

Ryszarda Kapuścińskiego. Wicza-Pokojski często podkreśla, że „nie lubi tekstów oczywistych, 

                                                 
10 Wypowiedź reżysera: „To spektakl o nas samych w trochę szerszym kontekście. O nas, jako młodych artystach 

żyjących w Toruniu. O bardzo ważnych problemach, o marzeniach, rozterkach, o prawdziwych emocjach”, A. 

Pawłowska, Może być skandalicznie, „Nowości”, 2.03.2006, s. 7. 
11 A. Nowak, „Laleczką mnie zwą”, „Portret” 2008, nr 26, s. 181–182. 
12 Z ulotki informacyjnej do spektaklu Czyściciel dywanów. Materiał z archiwum Teatru Wiczy. 



w których każda emocja i każde napięcie opisane są w najdrobniejszym szczególe”13 oraz że 

przykłada dużą wagę do tego, jakie emocje wywołuje w nim dzieło literackie14.  

Estetykę Teatru Wiczy cechuje zwięzłość wypowiedzi scenicznej, dynamiczna 

dramaturgia, częste posługiwanie się chwytem teatru w teatrze, swoiste żonglowanie środkami 

teatru lalek, telewizyjnego talk show, teatru ulicznego czy cyrku. Artyści związani z Teatrem 

Wiczy tworzą grupę zróżnicowaną i posługują się szerokim spektrum środków wyrazu. 

Wieczyński, który przez cztery lata był także aktorem Teatru Biuro Podróży, angażuje się w 

działania happeningowe, stepuje, a na co dzień pracuje jako animator kultury, pedagog teatru i 

cyrku. Od dziesięciu lat do zespołu należy Smużny łączący aktorstwo teatralne z filmowym 

(występował w filmach Petera Weira Pan i władca: Na krańcu świata, The Way Back). Podobny 

staż ma Radosław Garncarek – aktor Teatru im. Wilama Horzycy. Z zespołem współpracują 

także Kamil Jędrzejczak i Rafał Cendrowski (widoczni szczególnie w formach teatru 

plenerowego), Ewa Przybojewska, jak również Matylda Podfilipska (aktorka Teatru im. 

Wilama Horzycy) oraz Anna Skubik (absolwentka Wydziału Lalkarskiego PWST Wrocław). 

Aktorzy Teatru Wiczy prezentują odmienne predyspozycje sceniczne, a bogactwo 

wykorzystywanych w przedstawieniach konwencji wymaga umiejętności związanych zarówno 

z warsztatem teatru ulicznego czy plastycznego, jak i realistyczno-psychologicznego czy 

komediowego. Działania aktora Teatru Wiczy cechuje zatem swobodne przechodzenie od 

aktorstwa groteskowego do psychologicznego, od nawiązywania żywego kontaktu z partnerem 

i widzem – do scenicznego monologu oraz przewaga ekspresji ruchowej (szczególnie mimiki i 

gestu) nad komunikatem słownym. Twórcy Teatru Wiczy dużo uwagi poświęcają pracy nad 

pogłębieniem świadomości ciała, uzyskaniem pełnej kontroli nad gestem oraz rozwinięciem 

plastyki ruchu. Dlatego też w kameralnych spektaklach tak wiele znaczą pojedyncze gesty, 

zatrzymanie postaci w stopklatce oraz precyzja ruchu. W widowiskach plenerowych ich kreacje 

opierają się w znacznej mierze na elementach cyrkowych i akrobatycznych z użyciem masek, 

szczudeł i chorągwi. 

Istotnym elementem poetyki spektakli Teatru Wiczy jest również muzyka, która nie 

stanowi wyłącznie tła, ale często jest kontrapunktem dla działań scenicznych. Warto zaznaczyć, 

iż Wicza-Pokojski często wykorzystuje muzykę popularną: utwory polskich zespołów 

                                                 
13 Wypowiedź Wiczy-Pokojskiego cyt. za: G. Giedrys, Moja, wasza bezdomność, „Gazeta Wyborcza – Toruń” 

18.12.2004, s. 8. 
14 „Od dramatu wymagam wyzwania, z którym mogę się zmierzyć. Z tekstem muszę się na początku nie zgadzać, 

tekst musi mnie wkurwiać, musi krzyczeć »Nie!«. Dopiero później spokojnie do mnie przemawia, a ja, słuchając 

jego mowy, niemal się w nim zakochuję. Pojawia się taki moment zmieszania ze sobą uniesienia i powagi, który 

powinien trwać wiecznie jak miłość” (tamże, s. 10). 



punkowych z lat osiemdziesiątych, reggae, rap, utwory instrumentalne lub muzykę na żywo – 

tu szczególne znaczenie mają wszelkie instrumenty perkusyjne, które budują rytm spektakli. W 

programie do Czyściciela dywanów znajdziemy wypowiedź reżysera: 

 

Są zespoły, utwory, które znaczyły i znaczą tak wiele, że nie sposób o nich zapomnieć. To, co zmieniało 

lub (tak jak to jest w moim przypadku) kształtowało osobowość, to muzyka i wszystko, co z nią się 

wiąże15. 

 

Formę spektakli w znacznej mierze określają warunki, w jakich zespół pracuje. 

Przedstawienia kameralne są realizowane z wykorzystaniem skromnej scenografii i niewielkiej 

liczby rekwizytów, można je z łatwością przenieść w każdą przestrzeń. Scenografię tych 

spektakli tworzy zwykle kilka znaczących mebli lub przedmiotów, często w kontrastowych 

kolorach m.in. parasolka (Sarkazja), worek słomy (Siechce), niebieska walizka i biała tkanina 

(Sezon w piekle), krzesła, plastikowe kubeczki i krakersy (Krakersy), cztery krzesła (Czyściciel 

dywanów), klamerki i wizerunki kaczek (Cesarz), jasny dywan i czerwony fotel (Ja, Dyktator), 

jasne ławy, które można dowolnie składać (Instant) czy szafa (Złamane paznokcie, Dobro). Ta 

skromna oprawa podkreśla teatralną umowność oraz uwypukla symboliczne treści spektakli. 

Teatr Wiczy nie ogranicza się również do wykorzystywania typowej przestrzeni teatralnej, 

czego przykładem może być prezentacja Emigrantów w mercedesie dla jedenastoosobowej 

widowni, wystawianie Czyściciela dywanów na dachu Centrum Sztuki Współczesnej w 

Toruniu, na podwórzach czy wreszcie realizacja spektaklu Pamiętnik z dekady bezdomności w 

schronisku. Natomiast w przedstawieniach plenerowych szczególnie charakterystyczna jest 

obecność postaci na szczudłach, z chorągwiami, połykaczy ognia, bohaterów w ogromnych 

maskach, a także elementów choreograficznych przypominających fire show.  

Teatr Wiczy trzykrotnie miał premiery swoich spektakli na Klamrze. Pierwszą z nich 

były Krakersy, zaprezentowane 14 marca 2000 r. podczas ósmej edycji festiwalu. Impulsem do 

powstania spektaklu było pytanie, „co się stało, dzieje z ludźmi, których w większej mierze 

kształtowała muzyka rockowa i punkrockowa, jak odnajdują się w dzisiejszej 

rzeczywistości”16. W spektaklu dochodziło do spotkania trojga młodych ludzi w czasie 

szkolenia, na które nie przychodzi trener. Objadając się krakersami, zaczynają opowiadać 

historie ze swego życia. Bohaterowie – pracownicy dużych firm: nienagannie ubrani, 

wykształceni, młodzi, typowi przedstawiciele grupy specjalistów od zarządzania, marketingu i 

                                                 
15 Program do spektaklu Czyściciel dywanów. Z archiwum Teatru Wiczy. 
16 J. Rochowiak, Krakersy, czyli szkolenie, „Biuletyn Informacji Kulturalnej” 2000, nr 6–8, s. 7. 



reklamy, pozostawieni na szkoleniu sami sobie spontanicznie urządzają coś w rodzaju 

psychodramy, podczas której odsłaniają prawdę o sobie. „Nie zachowują wystarczającej 

ostrożności, by nie odsłaniać własnej naiwności, pożądań, rozczarowań i zwykłej ludzkiej 

tęsknoty do świata, który nie byłby karykaturą modelu ukształtowanego według regułek 

zawartych w podręcznikach z zakresu technologii sukcesu i kariery w biznesie”17. 

Spektakl został rozegrany w skromnej scenografii złożonej z trzech jaskrawozielonych 

krzeseł, pomiędzy którymi rozłożone zostało sukno – stół prezydialny. Duże znaczenie miały 

rekwizyty: plastikowe kubki, woda mineralna oraz krakersy, na które to zwrócił uwagę jeden z 

recenzentów, pisząc:  

 

Aktorzy na scenie żrą atrybut konferencyjno-szkoleniowy – tytułowe krakersy. Krakersy to ich 

osobowość. Woda mineralna to ich krew, syfon i tacka z krakersami to transfuzja europejskości18. 

 

Spektakl oscylował między satyrą, groteską a psychodramą. Aktorzy zbudowali wyraźne typy 

postaci: „pełną zimnego seksu i odrażająco cyniczną marketingówkę” (Aleksandra Licznar), 

„zdumiewająco prawdziwą szczęściarę-słabeuszkę” (Justyna Sulecka) oraz 

„zakompleksionego nieudacznika” (Wieczyński)19. Aktorzy przybierali wystudiowane pozy, 

raczej recytowali swoje kwestie, aniżeli prowadzili dialog, co jeszcze bardziej podkreślało 

wyobcowanie postaci. Przez wprowadzenie przeglądu zabawnych metod szkoleniowych oraz 

swego rodzaju „teatrzyku” (jako jedynego sposobu na odreagowanie negatywnego stosunku do 

szefów) udało się jeszcze bardziej podkreślić momenty, w których „skorupa pęka, a przez 

szpary wyziera Człowiek”20. 

Spektakl został dobrze przyjęty przez krytykę, która odczytała przedstawienie jako 

surowy osąd współczesności oczami pokolenia, które dorosło w latach dziewięćdziesiątych. 

Agata Skórzyńska pisała: 

 

Krakersy Teatru Wiczy to inteligentna i trafna wypowiedź na temat współczesności, na temat pokolenia, 

które dorosło w latach 90., a które ma ogromny wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Pokolenia, które 

jako pierwsze w naszym kraju przyniosło za sobą zjawisko nazywane wyścigiem szczurów. Ten wyścig 

to nieustanna walka o pozycję, karierę, pieniądze, o utrzymanie się w obiegu, o przychylność szefa. Ale 

nasze „szczury” to także ludzie, którzy pamiętają czasy polskiego punkrocka, ostatnie koncerty w 

                                                 
17 Tamże. 
18 M. Musiał, Teatr i kłamstwo, „Ilustrowany Kurier Polski” 7–9.04.2000, s. 9. 
19 Tamże. 
20 R. Wicza-Pokojski, Program spektaklu „Krakersy”, materiał z archiwum Teatru Wiczy. 



Jarocinie, „smak wolności” etc. Jak się okazuje, to także ludzie, którzy żyją w poczuciu kompromisu i 

zaprzedania21. 

 

Recenzentka zwróciła także uwagę na reżyserię:  

 

Przedstawienie Teatru Wiczy jest bardzo sprawne, szybkie, zaskakujące w swoim przebiegu. Emocje 

rozłożone w równomiernym narastaniu, osiągają apogeum pod sam koniec […] Jest to spektakl niezwykle 

prosty i precyzyjny, aktorsko i plastycznie konsekwentny, pozbawiony wszelkich zbędnych efektów, 

które mogłyby zakłócić odbiór22. 

 

Andrzej Churski komplementował toruński zespół następująco: 

 

[…] technika obserwacji rzeczywistości i przenoszenia jej na scenę w karykaturalnie wzmocnionej formie 

znana jest choćby z przedstawień Teatru Porywacze Ciał. W Teatrze Wiczy jest jednak mniej socjologii, 

a więcej człowieka, mniej ilustracyjnych obrazków z życia nowej klasy zdolnych, za to więcej humoru23. 

 

Kontynuację poszukiwań artystycznych widać w przedstawieniu Czyściciel dywanów, 

które miało premierę 10 marca 2002 r., na otwarcie dziesiątej edycji festiwalu Klamra. Z 

Krakersami łączy Czyściciela dywanów stylistyka, pomysł fabularny, przynależność 

pokoleniowa bohaterów, ale tym razem humor ustępuje powadze. Spektakl miał być swego 

rodzaju psychodramą, o czym świadczy wypowiedź Wieczyńskiego umieszczona w programie:  

 

Ostatni rok udowodnił, jak blisko jesteśmy przepaści. Tragedie tego czasu nie nastrajają optymistycznie, 

a na pewno zostają w pamięci i natrętnie wracają w rozmowach. Trzeba się było oczyścić24. 

 

Spektakl był wynikiem laboratoryjnej pracy nad słowem jako głównym nośnikiem emocji. 

Przedstawienie opowiada o czwórce bohaterów, którzy stają się uczestnikami swoistej gry w 

wymyślanie historii. Nie jest to typowe RPG, bo zamiast świata baśniowych postaci 

obserwujemy raczej mentalne podróże i częste zmiany osobowości w świecie bliskim realnemu. 

Przestrzenią działań staje się pstrokaty dywan, na którym spotyka się troje znajomych ubranych 

we współczesne stroje. Są to Magdalena, Maria i Kacper, którzy aby uatrakcyjnić zabawę, 

próbują wciągnąć do gry obcego – tytułowego Czyściciela dywanów. Nowy gracz próbuje się 

                                                 
21 A. Skórzyńska, Trudna sztuka prawdy, „Gazeta Wielkopolska” 2000, nr 154, przedruk w: „Ruch Teatralny” 

2000, nr 6, s. 195. 
22 Tamże. 
23 A. Churski, Nasi na Klamrze, „Nowości” 16.03.2000, s. 10. 
24 Cytat z programu do spektaklu Czyściciel dywanów, materiał z archiwum Teatru Wiczy. 



zaangażować w działanie, ale zachowuje dystans, niejako z boku obserwuje, co dzieje się z 

trojgiem znerwicowanych towarzyszy.  

 

Całą grę organizuje w rzeczywistości potrzeba zbliżenia się choćby na chwilę do odpowiedzi na pytanie, 

które sobie i zarazem widzom stawia Czyściciel: „Kim my właściwie jesteśmy?”. Ale wykreowany świat 

towarzyskiego RPG nie pozwala odpowiedzieć na to pytanie. Ludzie są tu tylko graczami i to w sensie 

podwójnym. Z reguł codziennych gier w pracy, domu, podróży uciekają w inny rodzaj gry, gdzie fantazja 

zastępuje rzeczywistość i stwarza pozór autentyczności. Granie staje się w ten sposób ekwiwalentem 

prawdziwego życia, a może nawet współczesnym sposobem na coś w rodzaju oczyszczenia25. 

 

Konwencja zabawy w udawanie służy pokazaniu rozbicia wewnętrznego bohaterów. Aktorzy, 

kreując swoje postacie na uczestników gry, co chwila zdradzają prawdziwe oblicze: „są w grze, 

ale co parę chwil z niej wypadają. Nawet, gdy w sferze fikcji mimiką, gestami, głosem 

pokazują, że to tylko udawanie, które jest skrywaniem siebie”26. Kontrapunktem dla zmagań 

bohaterów stały się słowa piosenki Brygady Kryzys To, co czujesz, to, co wiesz. Tekst 

„Nauczymy się kochać, przestaniemy się bać” brzmi jak nieosiągalne marzenie. Spektakl 

kończy się monologiem Czyściciela, który odważył się na szczerość i bunt wobec samotności. 

Rok po premierze Czyściciela dywanów publiczność Klamry zobaczyła spektakl Po 

prostu, gorący komentarz do wybuchu wojny w Iraku. Reżyser podkreślał, że w znacznym 

stopniu identyfikuje się z bohaterami spektaklu:  

 

My w większości wypadków jesteśmy „chłopaki z Brodnicy” i to z Brodnicy wojska chemiczne 

pojechały. Ja jeszcze pamiętam, jak to było wtedy w Brodnicy – wojsko na rogatkach. Niby nic, a tam 

miasto oblężone27. 

 

Fabułę Po prostu tworzyły „popisy” młodych mężczyzn z miasta, którzy bawiąc się w teatr, 

próbują pokazać kilka obrazków z życia trochę realnego, trochę medialnego. Aktorzy 

Reaktywowanego Teatru Osiedlowego parodiują „szok-tok”, wykorzystując konwencje teatru 

lalek i telewizyjnej szopki. Ich kabaretowe wyczyny kończą się wraz z wejściem na scenę 

terrorystów z pochodniami. Chłopcy będą musieli porzucić zabawę w wojnę w Teatrze 

Osiedlowym i będą zobowiązani zabijać naprawdę. Wiersz Juliana Tuwima Do prostego 

człowieka brzmi w spektaklu jak agitka antywojenna, jednak nawet tak ekspresyjny monolog 

                                                 
25 M. Wiśniewska, Różnorodność teatralnej alternatywy, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2002, nr 5–6, s. 34. 
26 J. Rochowiak, Czyściciel dywanów, czyli rzecz o samotności i porozumieniu, „Biuletyn Informacji Kulturalnej” 

2002, nr 4–5, s. 16. 
27 M. Weychert-Waluszko, dz. cyt., s. 96. 



nie jest w stanie zmienić biegu wydarzeń. Pozbawieni złudzeń bohaterowie poddają się 

systemowi. Wypowiedź polityczno-publicystyczna zyskuje wymiar uniwersalny jako wołanie 

o ludzką godność, o podmiotowość i wolność każdego z widzów. 

Ostatnim (jak na razie) zaprezentowanym na Klamrze spektaklem w reżyserii Wiczy-

Pokojskiego był Pamiętnik z dekady bezdomności, zrealizowany jako kolejna odsłona 

Szybkiego Teatru Miejskiego w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Spektakle określane mianem 

Szybkiego Teatru Miejskiego odwoływały się do techniki verbatim, nowego realizmu 

teatralnego. Pamiętnik z dekady bezdomności był teatralną adaptacją wspomnień Anny 

Łojewskiej, która w autobiograficznej książce opisała dziesięć lat spędzonych w schronisku dla 

bezdomnych Barka. W powieści ujawniła kulisy funkcjonowania fundacji, pokazując, jak pod 

przykrywką działalności charytatywnej powstają obozy darmowej pracy i swoiste sekty. W 

spektaklu obok aktorki Teatru Wybrzeże – Tomiry Kowalik, zagrali bezdomni z trójmiejskich 

ośrodków pomocy społecznej: Tomasz Otto, Sławomir Rychliński oraz Rafał Rankau. 

Przedstawienie zgodnie z formułą teatru dokumentalnego zostało zaprezentowane w 

noclegowni schroniska im. św. Brata Alberta w Nowym Porcie (podczas Klamry przestrzeń 

nieteatralną zastąpiła sala w Od Nowie). Przed premierą reżyser niejednokrotnie zaznaczał, że 

chce opowiedzieć nie tyle o przyczynach wpadania w bezdomność, ile o trudnościach w 

wychodzeniu z niej: 

 

Nie jest naszą intencją uprawianie jakiejkolwiek psychodramy czy terapii. Jestem reżyserem. Moja misja 

była innego rodzaju. To nie jest kwestia leczenia przez sztukę, to jest próba zgłębienia problematyki, 

która nas wszystkich dotyczy: czasami jest bardzo blisko, bardzo obok. Przestrzeń, w której jest 

wystawiany Pamiętnik z dekady bezdomności, tak jak pomysł zaangażowania do spektaklu bezdomnych, 

ma jasno określony cel. Nie chcemy opowiadać o bezdomnych, lecz wprowadzić widzów w ich realia, w 

przestrzeń noclegowni. Nie chcemy pokazywać bezdomności, ale w niej przez chwilę pobyć, 

„współodczuwać”, „współdoświadczać”28. 

 

W Pamiętniku dochodzi do dyskusji Kowalik (grającej Łojewską) z prawdziwymi 

bezdomnymi, którzy tańcem w dziwnym rytmie reggae „kradną” zawodowej artystce scenę. 

Padają pytania: „Co pani wiadomo o bezdomności?”. „Nic” – odpowiada przepraszającym 

tonem artystka. „To co było powodem, że zdecydowała się pani zagrać w przedstawieniu o 

bezdomności? Może chciała się pani z nas pośmiać, pośmiać się z bezdomnych?” – dopytuje 

napastliwie Rychliński. „Panią to śmieszy, że kucharz gotuje kapuśniak ze starej kapusty z 

                                                 
28 A. Pielechaty, Teatr bezdomny(ch), „Trybuna” 19.01.2005, nr 8, s. 10. 



jednym ziemniakiem, śmieszy to panią?” – drąży Otto. Zastosowanie konwencji „teatru w 

teatrze” pozwoliło zbudować spektakl o uniwersalnym przesłaniu, co w swej recenzji określił 

Łukasz Drewniak: 

 

Reżyser sprytnie wybrnął z pułapki współczucia i zażenowania, jakie widzowie intruzi odczuwają w tym 

miejscu. Ironizując na temat teatru wchodzącego w świat biednych ludzi, nie opowiada o mechanizmie 

stawania się bezdomnym, tylko pokazuje fałszywą utopię schronisk, gdzie wszystko jest wspólne i trzeba 

sobie pomagać29. 

 

Cztery spektakle w reżyserii Wiczy-Pokojskiego, zaprezentowane podczas festiwalu Klamra, 

łączy współczesna tematyka. Krakersy oraz Czyściciel dywanów stanowią próby 

diagnozowania sytuacji pokolenia twórców spektaklu (osób urodzonych w latach 

siedemdziesiątych XX w.), natomiast Po prostu oraz zrealizowany poza macierzystym 

zespołem Pamiętnik z dekady bezdomności budują socjologiczny obraz zagrożeń, które na co 

dzień mogą wydawać się nam obce: ryzyko uczestnictwa w wojnie oraz łatwość popadnięcia w 

stan bezdomności. Można powiedzieć, że omówione przedstawienia stanowią kwintesencję 

tego, czym dla Teatru Wiczy – najważniejszej grupy tego nurtu w Toruniu po 1989 r. – jest 

bycie teatrem alternatywnym: obroną ludzi skrzywdzonych lub źle czujących się we 

współczesnym świecie, potrzebą reagowania na zło i używania teatru jako medium społecznej 

refleksji i narzędzia przemiany świata. 
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