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Wstęp 

 

  Dziesięć lat temu wspólnym wysiłkiem Teatru im. W. Horzycy i Zakładu Dramatu, 

Teatru i Filmu UMK zorganizowaliśmy sesję naukową 80 lat teatru w Toruniu, której 

owocem była piękna praca zbiorowa poświęcona historii i współczesności teatru 

dramatycznego w Toruniu. Minęło dziesięć lat i mamy oto dziewięćdziesięciolecie istnienia 

teatru. Tamta książka miała kilkudziesięciu autorów, zawierała kronikę historii teatru do roku 

2000, wiele naukowych artykułów, a także zbiór wspomnień o Teatrze im. W. Horzycy. Moja 

książka ma wymiar o wiele skromniejszy: z pewnością może być potraktowana jako forma 

upamiętnienia kolejnego jubileuszu teatru, daje także pewien obraz najważniejszych 

wydarzeń artystycznych ostatnich kilkunastu lat w Teatrze im. W. Horzycy. Ale nie można 

tego obrazu uznać za kompletny, gdyż po pierwsze, to zbiór recenzji i relacji festiwalowych, 

pisany na gorąco, bez koniecznego dystansu historycznego, który pozwala usunąć pomyłki, 

pochopne oceny, wygładzić rysy, wycyzelować wywód. Po drugie, teksty tu zamieszczone nie 

były pisane z myślą o przyszłej całości, ich zestaw jest efektem wyboru, układ kolejnych 

części skutkiem dążeń do przedstawienia najważniejszych osobowości artystycznych Torunia 

w latach 1997-2010.  

Był to czas dla toruńskiej sceny pomyślny. Po dość trudnym początku lat 

dziewięćdziesiątych, kiedy cały polski teatr stanął przed dylematem, o czym i jakimi 

środkami ma mówić po upadku PRL-u, kiedy dyrektorka Teatru im. W. Horzycy, Krystyna 

Meissner, musiała zajmować się intensywnie budowaniem obiecującego zespołu aktorskiego 

(pozytywne skutki jej działań widać do dzisiaj), likwidacją podupadającego Festiwalu 

Teatrów Polski Północnej, w miejsce którego powstał Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

Kontakt, pierwszy tego rodzaju festiwalu w Polsce po roku 1989, na dalszy plan spadły 

kwestie bieżącej produkcji artystycznej Teatru Horzycy. Może to sąsiedztwo Kontaktu – 

festiwalu świeżego, barwnego, w jego fazie heroicznej, która dziś coraz mocniej obrasta 

legendą, faktem jest, że w końcówce dyrekcji Krystyny Meissner w Toruniu brak 

przedstawień na najwyższym poziomie artystycznym. Obraz całości ratują rzecz jasna 

spektakle młodych reżyserów, wtedy jeszcze mało znanych, ale za kilka lat mających wejść 

do pierwszej ligi polskich artystów teatru: Piotra Cieplaka (jednoaktówki Fredry Pierwsza 

lepsza i Jestem zabójcą w 1989 r.; w planach dyrekcji była także premiera słynnej później z 

inscenizacji wrocławskiej i warszawskiej Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, 

ale nie doszła do skutku), Krzysztofa Warlikowskiego (Kupiec wenecki Szekspira w 1994 r.), 

i Iwony Kempy (Karykatury Kisielewskiego w 1996 r.). 
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 Wybór moich tekstów poświęcony jest w gruncie rzeczy dyrekcji Jadwigi Oleradzkiej, 

pracującej od 1997 roku w duecie z dyrektorem artystycznym Andrzejem Bubieniem, a od 

2006 z Iwoną Kempą. Teksty, które pojawiają się na początku i na końcu, tworzą 

symboliczną klamrę: wybór otwiera recenzja Hamleta W. Szekspira w reżyserii Eimuntasa 

Nekrošiusa, kończy zaś spektakl Dwie minuty ciszy Lies Pauwels. Dlaczego te dwa spektakle 

uważam za szczególnie ważne? Hamlet Nekrošiusa to prawdopodobnie najwybitniejszy 

spektakl, który kiedykolwiek pojawił się na scenie w Toruniu. Wielki Litwin pokazał 

wcześniej na deskach toruńskiego teatru pięć spektakli: Kwadrat (1992, II nagroda festiwalu), 

Wujaszka Wanię (1993, poza konkursem), „małe tragedie” Puszkina Mozart i Salieri. Don 

Juan. Dżuma (1994, Grand Prix), Trzy siostry Czechowa (1995, „tylko” nagroda dla 

najlepszego reżysera festiwalu) oraz Miłość i śmierć w Weronie, rockoperę na motywach 

Romea i Julii W. Szekspira (1996, nagroda Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). Ale jego 

Hamlet, o którym Beata Guczalska napisała, że wynurzył się na początku Kontaktu’97 jak 

góra lodowa, ten Hamlet „zrobiony” z wosku i lodu, z popiołu i metalu, zaprezentowany na 

pierwszym festiwalu już za dyrekcji Jadwigi Oleradzkiej i Andrzeja Bubienia (właściwie obie 

dyrekcje stara i nowa razem przygotowywały program) otworzył serię wybitnych 

Szekspirowskich inscenizacji. Po Hamlecie pojawiły się Makbet (1999, Grand Prix i nagroda 

dla najlepszego reżysera) i Otello (2001, Grand Prix, nagrody dla najlepszego reżysera i 

najlepszego aktora festiwalu – Vladas Bagdonas w roli tytułowej).  

Był Nekrošius chyba największym odkryciem Krystyny Meissner, największą 

gwiazdą w dotychczasowej historii Kontaktu, ale dopiero Jadwiga Oleradzka zrealizowała 

krążący w okołofestiwalowych dyskusjach pomysł, aby zapraszać wybitnych gości festiwalu 

Kontakt do realizacji przedstawień w toruńskim teatrze, wzbogacając jego bieżący repertuar, 

a aktorom dając wyjątkową szansę współpracy z artystami najwyższej klasy. Tak oto 

dochodzimy do Caritas. Dwie minuty ciszy Lies Pauwels, reżyserki spektaklu White Star 

(Grand Prix Kontaktu’2005), która w 2010 r. zrealizowała spolszczoną, zaktualizowaną i 

przygotowaną we współpracy z toruńskimi aktorami wersję tego spektaklu. Przed nią byli 

równie znani: Elmo Nüganen i Vladas Bagdonas w roli Ojca, twórcy inscenizacji Ślubu 

Witolda Gombrowicza (2004), Iwan Wyrypajew i Wiktor Ryżakow (Grand Prix 

Kontaktu’2003 za Tlen), autorzy poetyckiego spektaklu Ja (2005) oraz Peter Gothar (Grand 

Prix Kontaktu’2002 za Noże w kurach D. Harrowera, nagroda dziennikarzy za Kalekę M. 

McDonagha w 2003), reżyser Pułapki Różewicza (2006).  

Zaproszenie do współpracy z toruńskim zespołem gwiazd Kontaktu to pierwsze 

osiągnięcie Jadwigi Oleradzkiej, ale nie jedyne. Można jej dyrekcję nazwać kontynuacją 
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programu artystycznego realizowanego na scenie Teatru im. W. Horzycy przez Krystynę 

Meissner, z ważnymi jednak autorskimi modyfikacjami. Zatem: toruński teatr wciąż 

funkcjonuje w ramach eklektycznego repertuaru, w którym pojawiają się inscenizacje klasyki 

i literatury współczesnej, spektakle muzyczne wprowadzone na stałe do repertuaru przez 

Meissner i przedstawienia dla dzieci. Teatr działa jednak w większej dyscyplinie finansowej: 

przygotowuje pięć-sześć premier rocznie, budżet festiwalu Kontakt został poddany sanacji, 

liczba przedstawień zmalała do przeciętnie 12-14 rocznie, ale program układany jest zawsze z 

jakąś myślą przewodnią. 

Wkład dyrekcji Jadwigi Oleradzkiej w rozwój sceny toruńskiej widać w układzie 

mojej książki. Część pierwsza poświęcona została teatrowi Eimuntasa Nekrošiusa – jego 

trzem nagradzanym na festiwalu Kontakt inscenizacjom Szekspirowskiego Hamleta, Makbeta 

i Otella. To szczyt możliwości artystycznych Litwina, który później pojawił się na festiwalu 

jeszcze tylko raz – z nieco mniej udanym (choć może nasze wymagania wobec niego są 

nazbyt wyśrubowane) Faustem Goethego w 2007 r. Jadwiga Oleradzka podtrzymała nurt 

litewski na Kontakcie zapraszając regularnie Rimasa Tuminasa i Oskarasa Koršunovasa. Ten 

pierwszy pokazał Rewizora Gogola (2001), Czekając na Godota Becketta (2003) i Trzy 

siostry Czechowa (2006), ale prawdziwym sukcesem porównywalnym z legendarną 

Maskaradą były inscenizacje Madagaskaru Mariusa Ivaškevičiusa w 2005 r., ironiczno-

prześmiewcza opowieść o Litwinach, obsypana nagrodami (II nagroda Kontaktu, nagrody dla 

Tuminasa jako najlepszego reżysera i Gintare Latvenaitė – nagroda dla najlepszej aktorki) 

oraz Wujaszka Wani zrealizowanego w moskiewskim Teatrze im. J. Wachtangowa (2010). Z 

kolei Koršunovas zdobył serca publiczności zwłaszcza dwiema inscenizacjami Szekspira w 

stylu rubaszno-komediowym, były to Sen nocy letniej (2000) oraz Romeo i Julia (2004). 

Opisy wspomnianych przedstawień pojawiają się w ramach relacji festiwalowych w części 

czwartej tej książki (z wyjątkiem Snu nocy letniej, któremu poświęciłem odrębny tekst). 

Samodzielnymi odkryciami Jadwigi Oleradzkiej, konsekwentnie promowanymi od 

wielu lat, są artyści teatru węgierskiego i łotewskiego. Dyrektor naczelna Teatru im. W. 

Horzycy potrafiła uczynić cnotę ze słabości finansowej festiwalu Kontakt. Festiwalu nie stać 

na zapraszanie wielkich teatrów zachodniej Europy z wielkimi, drogimi inscenizacjami. Jeśli 

się pojawiają, to ze spektaklami kameralnymi (np. Łaknąć Sary Kane w reż.Thomasa 

Ostermeiera z berlińskiej Schaubühne w 2003 r. czy zrealizowana w formie monodramu 

Lolita Nabokowa w reż. Oliviera Reese z Deutsches Theater w Berlinie w 2005 r.) Osobną 

kategorię stanowią świetne, choć budzące żywe kontrowersje, spektakle z pogranicza 

performansu i teatru tańca (Północ: przebudzony i spoglądający w dół Forced Entertainment 
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w 2000 r., White Star Lies Pauwels z 2005 r. i vsprs Alaina Platela i Le Ballets C. de la B. z 

Gandawy w 2007 r., dwa ostatnie zdobyły Grand Prix Kontaktu, co najlepiej świadczy o ich 

poziomie artystycznym). W żywym nurcie Kontaktu sporo miejsca zajmowały jednak w 

ostatnim dziesięcioleciu teatry węgierskie i łotewskie. Warto wymienić zwłaszcza trzy 

teatralne baśnie Petera Gothara: Noże w kurach Davida Harrowera (2002, Grand Prix), Kalekę 

M. MacDonagha (2003, nagroda dziennikarzy) i Czarne mleko Wasilija Sigariewa (2005), 

Gezę-dzieciaka Janosa Haya w reż. Istvana Pinczesa (2003, II nagroda), za którego przyczyną 

dramaturgia Haya zagościła na polskich scenach i w Teatrze Telewizji, do tego owacyjnie 

przyjętą przez publiczność Chłopską operę Benedeka Darvasa i Beli Pintera w reż. Beli 

Pintera (2005), przesycony czarnym humorem i pornografią Lód W. Sorokina w reż. Kornela 

Mundruczó (2009), a wreszcie last but not least niezapomnianą Mewę Czechowa w reż. 

Arpada Schillinga (2006, Grand Prix i nagroda dziennikarzy).  

 Z kolei za hasłem „teatr łotewski” kryje się – trudno bowiem uznać za łotewskie 

przedstawienie zrealizowaną z wielkim pietyzmem dla Czechowa przez niemieckiego mistrza 

Petera Steina i wspaniale zagraną po rosyjsku Mewę Teatru Dramatu Rosyjskiego z Rygi 

(2004) – właściwie jedno nazwisko: Alvis Hermanis. Pojawił się na Kontakcie na początku lat 

90-tych z Markizą de Sade Yukio Mishimy (1994), na którą do Tumultu nie wpuszczono 

zarówno ekipy Telewizji Polskiej, jak i sporej grupki mniej szacownych widzów (w tym i 

autora tej książki). Potem była dziwna nieco Mewa Czechowa (1997) z żywą jaszczurką 

(kameleonem?) na scenie. Dziesięć lat później Hermanis powrócił w wielkim stylu: Sonię 

Tatiany Tołstoj, jeden, wielki popis reżysera i aktora, Gundarsa Aboliņša widownia przyjęła 

owacyjnie. Posypały się nagrody: dla najlepszego reżysera, aktora, III nagroda dla 

przedstawienia oraz nagroda dziennikarzy. Na tym samym festiwalu można było obejrzeć 

ponadto kontrowersyjne Opowieści łotewskie z filmem wideo z wesela, podczas którego 

umarł jeden z weselników. Rok później Alvis Hermanis zawojował Kontakt spektaklem 

Brzmienie ciszy (2008), tym razem zdobywając Grand Prix, nagrodę dla najlepszego reżysera 

i nagrodę dziennikarzy. Sukces powtórzył w 2010 r., otrzymując ponownie Grand Prix i 

nagrodę dla najlepszego reżysera za dwa spektakle w formule swego rodzaju teatru epickiego, 

mierzące się z powikłaną historię Łotwy i mentalnością jej mieszkańców: Dziadek oraz Marta 

z Błękitnego Wzgórza. Nagrodę „Gazety Wyborczej” dla najlepszego aktora Festiwalu 

otrzymał ponadto Vilis Daudziņš za solowy popis w przedstawieniu Dziadek. 

 Nie wszystkie przedstawienia Kontaktu, o których pisałem wyżej, pojawiają się w 

moich tekstach w tej książce. Blok poświęcony Kontaktowi obejmuje festiwale od 2001 do 

2010 roku, brak relacji z roku 2008. Natomiast między częścią pierwszą i czwartą pojawiają 
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się recenzje spektakli dwójki dyrektorów artystycznych Teatru im. W. Horzycy – Andrzeja 

Bubienia i Iwony Kempy, którzy w znacznym stopniu kształtowali za dyrekcji Jadwigi 

Oleradzkiej repertuar i odrębność artystyczną toruńskiej sceny. W latach 1997-2006 Bubień 

zrealizował w Toruniu 12 przedstawień. Inscenizował nade wszystko klasykę: Fredrę 

(Gwałtu, co się dzieje, 1997; Damy i huzary, 2000), Czechowa (Wujaszek Wania, 1999, 

Wiśniowy sad, 2004 i 3 razy Czechow, 2006), Szekspira (widowiskowy i mroczny Ryszard 

III, 1999) i Dostojewskiego (Zbrodnia i kara, 2005), rzadziej sztuki współczesne (Marat/Sade 

P. Weissa, 2003). Największe emocje widowni budziły jego inscenizacje Czechowa, stąd w 

części drugiej pojawiają się recenzje dwóch Czechowowskich spektakli oraz Marata/Sade’a. 

Warto wspomnieć, że Wujaszek Wania Bubienia pokazywany poza konkursem na 

Kontakcie’2000 (ze świetnymi rolami Marii Kierzkowskiej jako Soni i nieżyjącego już, 

niestety, Włodzimierza Maciudzińskiego – tytułowego wujaszka) otrzymał Nagrodę UMK 

„za twórcze łączenie tradycji ze współczesnością”. Za sprawą Andrzeja Bubienia także w 

repertuarze teatru pojawiała się często rosyjska dramaturgia. 

 Bardziej wyrazistą estetykę reprezentują spektakle Iwony Kempy. Zanim została 

dyrektorem artystycznym w 2006 r., pokazała w Toruniu sześć spektakli, zawsze gorąco 

przyjmowanych przez widzów: Karykatury Jana Augusta Kisielewskiego (1996), Końcówkę 

Samuela Becketta (1998), Samotny zachód Martina McDonagha (2002), Sztukę Yasminy 

Rezy (2003), Woyzecka Georga Büchnera (2003), Niebieski, niebieski, niebieski Zoltana 

Egressy’ego (2005). Z tej grupy w części trzeciej ksiązki pojawiają się recenzje Woyzecka i 

Niebieskiego. Oba spektakle już w pełni ukazują cechy charakterystyczne teatru Iwony 

Kempy: pewne prowadzenie aktorów owocujące wyrazistymi kreacjami scenicznymi, całą 

paletę odcieni komicznych w spektaklach – od humoru rubasznego, z użyciem soczystego 

języka, przez humor farsowy i sitcomowy, po ironię i liryzm. Do tego należałoby dodać 

skupienie na jednostce ludzkiej, na relacjach między kobietami i mężczyznami, poszukiwanie 

w każdym człowieku, nawet złym, jasnych stron, oraz zainteresowanie ludźmi żyjącymi na 

prowincji, wykluczonymi. Ta estetyka i preferowane tematy pojawiały się także w 

spektaklach zrealizowanych przez Iwonę Kempę jako dyrektora artystycznego teatru. Było 

ich do tej pory sześć: Plaża Petera Asmussena (2006), Dwa i pół miliarda sekund Samuela 

Becketta (2007), Pakujemy manatki Hanocha Levina (2007), In extremis. Historia Abelarda i 

Heloizy Howarda Brentona (2008), Ślubuję ci miłość i wierność Jánosa Háy’a (2009) oraz 

Kaleka z Inishmaan Martina McDonagha (2009). Ugruntowały one estetykę teatru Iwony 

Kempy, której opis sprawia recenzentom i krytykom sporo kłopotu. Nominujący ją do 

Paszportu Polityki w 2008 roku pisali o „rzetelnym teatrze repertuarowym w dawnym stylu”, 
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„rzetelnej robocie od dzwonka do dzwonka”, a w Wątrobie. Słowniku polskiego teatru po 

1997 roku pojawiły się określenia „Brzyk w spódnicy”, „sarkastyczny realizm” oraz 

zdumiewające zdanie: „Charakterystycznymi środkami stosowanymi w jej teatrze są szare, 

zakurzone wnętrza, a także niedbałe kostiumy.”1  

Tymczasem poza podkreślanym wciąż pietyzmem dla tekstu dramatu i chowaniem się 

reżyserki za autorem (aczkolwiek bez przesady, bo gdy trzeba ingerencje reżyserskie w tekst 

są bardzo stanowcze) oraz wszechobecnym filtrem komicznym, przez który Iwona Kempa 

widzi świat, estetykę jej teatru charakteryzuje twórcze wykorzystanie elementów popkultury: 

języka filmowego (użycie ekranów, fotografii, dynamicznego montażu scen), utworów 

muzyki popularnej (np. Red Hot Chilli Peppers, Rammstein, Nine Inch Nails, R.E.M.) nie 

tylko jako muzyki ilustracyjnej i tworzącej nastrój na scenie, lecz także jako swego rodzaju 

komentarza, a nawet klucza do zrozumienia spektaklu (w Dwóch i pół miliarda sekund oraz w 

Woyzecku). Do tego należałoby dodać w sferze aktorstwa momenty deziluzji (wyjścia z roli, 

pozostawania aktorów na scenie, kiedy już nie grają, tylko stają się dziwnymi obserwatorami 

następnych scen). Nie ma tu mowy o realizmie, chyba że mamy na myśli świadomą grę z 

realizmem rozpowszechnionym w telewizji – grę, która wzmacnia więź z widzem i wpływa 

na intensywność jego przeżyć, zwłaszcza gdy pojawiają się momenty niepewności, czy to, co 

dzieje się na scenie, było udawane, zagrane, czy wydarzyło się naprawdę. Wszystkie te 

elementy na wskroś współczesnego teatru, które pozwalają postawić Iwonę Kempę w szeregu 

najważniejszych twórców polskiego teatru ostatniego dziesięciolecia, obok Jana Klaty, 

Krzysztofa Warlikowskiego czy Mai Kleczewskiej, znalazły swoje odbicie w pokazywanej 

podczas Kontaktu 2009 inscenizacji Rozmów poufnych Ingmara Bergmana z Teatru im. J. 

Słowackiego z Krakowa, za którą Iwona Kempa otrzymała nagrodę dziennikarzy. Tych 

nagród dla Iwony Kempy było zresztą sporo – na czele z Laurem Konrada na X 

Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach w 2008 roku za 

Pakujemy manatki Hanocha Levina. 

 Książkę kończy kilka recenzji przedstawień, które były ciekawymi wydarzeniami 

artystycznymi i pozaartystycznymi w Teatrze im. W. Horzycy. Za ich wspólny mianownik 

można uznać tematykę cielesności w teatrze współczesnymi, wraz z przełamywaniem tabu. 

Są to wspominane wcześniej spektakle gwiazd Kontaktu: Pułapka Różewicza w reżyserii 

Petera Gothara i Caritas. Dwie minuty ciszy w reżyserii Lies Pauwels oraz dwa spektakle 

polskich reżyserów, które budziły żywe emocje, nawet kontrowersje: Maria Stuart Friedricha 

                                                 
1 Kempa Iwona, [hasło w:] Wątroba. Słownik polskiego teatru po 1997 roku, Warszawa 2010.  
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Schillera w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego (ze świetnymi występami Marii 

Kierzkowskiej w roli tytułowej i Jolanty Teski jako Królowej Elżbiety) oraz (Eine) Kleine 

Nachtmusik w reżyserii znanego wcześniej w Toruniu ze spektakli alternatywnego teatru 

Biuro Podróży, Pawła Szkotaka. 

 Kiedy cofam się pamięcią do przedstawień, które zostały opisane w tej książce, 

przesuwają mi się w głowie setki kolorowych obrazów, scen, twarzy. Każde nazwisko aktora, 

reżysera, tytuł sztuki wywołuje emocje, włącznie z rosnącym zdumieniem, że to już tyle lat 

minęło, że już tyle przedstawień odeszło w ciemność. Przestano je grać w teatrach, zostało po 

nich tylko wspomnienie. W teatrze to jednak nie „tylko” wspomnienie, lecz „aż” 

wspomnienie. Teatr żyje wspomnieniami, pamięcią o wielkich przedstawieniach, kreacjach, 

tym, co niematerialne, nieuchwytne. Najważniejszym zadaniem tej książki jest właśnie 

uchwycenie przedstawień, które przemknęły przez sceny Teatru im. W. Horzycy i innych 

miejsc teatralnych w Toruniu. Kiedy patrzę czasem na pustą, dużą scenę Teatru im. W. 

Horzycy, w górę na jej błyszczące złocenia i w dół na proste deski, to wydaje mi się, że cała 

alchemia teatru kryje się w tym zestawieniu. Deski i złota. Ciemności i światła. Smutku (że 

przedstawienie się skończyło, że nigdy nie zobaczymy już Maskarady Tuminasa, Hamleta 

Nekrošiusa) i radości (że właśnie my, wybrańcy, widzieliśmy to na własne oczy i tego nikt 

nam nie odbierze). A wreszcie nadziei, że jutro oczom widza ukaże się nowe przedstawienie i 

zmieni się świat – przynajmniej na dwie, trzy godziny. 

 

  

 

Toruń, 30 sierpnia 2010 r. 
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1. Eimuntas Nekrošius 

 

 

Alchemia teatru 

 

  

 Dania jest więzieniem. Nad Danią świeci żelazne słońce – piła tarczowa, zębate koło 

na łańcuchu zawieszone nad środkiem sceny. W strugach wody, skuleni z zimna, opatuleni w 

kożuchy, tam i z powrotem przechadzają się strażnicy – zimno potwornie jak na Syberii. 

Dwór królewski sparaliżowany jest przez cynicznego władcę, Klaudiusza, usta zasłaniają 

wszystkim czarne, prostokątne płytki, mówić wolno na rozkaz króla, tylko on czuje się tutaj 

swobodnie. Gertrudę przytłacza związek z Klaudiuszem, przytłacza dosłownie, często ta 

drobna kobieta wynosi króla ze sceny, ciągnie, uginając się pod jego ciężarem. Drepcze 

nerwowo między mężem i synem, nerwowo pakuje skrzynię Hamleta, gdy ten wyjeżdża do  

Anglii, świadomie wchodzi w tryby konfliktu jako mediator, który nie ma szans, musi zginąć. 

Boi się, ale dąży do pojednania. Może tylko Hamletowi jest wszystko jedno, tylko jego stać 

na bunt przeciw tyranii, bunt trochę śmieszny: opuszczenie spodni w obecności króla, który 

myśli, że Hamlet zwariował, choć Poloniusz, jak może, stara się ekstrawagancje księcia 

ukryć. Hamlet prowokuje, dąży do rozbicia podejrzanego spokoju, który zapanował w Danii, 

odkąd po śmierci starego króla jego brat ożenił się z wdową. Kilkakrotnie młody książę siada 

na brzegu „ławki” stworzonej z zespolonych ze sobą krzeseł, drugi brzeg unosi się w górę i 

pół metra nad ziemią zastyga. Tylko matka stara się tę zaburzoną przez młodzieńcze wybryki 

równowagę przywrócić, siada po drugiej stronie „ławki”, chciałaby pogodzić męża i syna, 

zachować uczucia obu. Na próżno. 

 Hamlet w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa zbudowany jest na prostej zasadzie 

wizualizacji, materializacji, udosłownienia metafor, które znajdują się w tekście Szekspira, 

jest Hamletem cielesnym, wizualnym, rozgrywa się nie w poezji słów, lecz obrazów, działań, 

gestów. Nie ma tu pietyzmu dla litery tekstu, nie zostaje zachowany autorski porządek scen, 

niektórych z nich w ogóle nie ma, inne są okrojone, brak postaci Rosencranza i Guildensterna, 

brak Fortynbrasa. Z tekstu Nekrošius konsekwentnie wyrzuca komentarze działań postaci, 

rozważania, czy Hamlet zwariował czy nie. Ciężar przekazywania informacji przejmują 

obrazy, działania, gesty, myślenie niepsychologiczne, myślenie ciałem, brutalna, dosadna 

metafora, jak chociażby w scenie rozmowy Hamleta z Ofelią. Raz ona, raz on udają śpiących 



 10 

i na przemian próbują obudzić partnera potrącaniem, szarpaniem, pohukiwaniem. Turlają się 

po scenie, napięcie erotyczne narasta, ale w końcu Hamlet odchodzi – „Idź do klasztoru”. A 

ona zaskoczona takim obrotem sprawy, jak dziecko, które nie dostało do rąk kolejnej 

zabawki, wymyśla na poczekaniu zemstę: rozrywa rajstopy na kolanach i pokazuje to ojcu. 

Poloniusz, oburzony hańbą, która spada na córkę i  na niego, nalewa do miski ukropu, Ofelia 

krzyczy z bólu, ale ojciec jest nieubłagany – trzeba zatuszować romans i jego konsekwencje, 

spędzić niepożądany płód. 

 Takiego dosłownego, dosadnego traktowania metafor jest w spektaklu Nekrošiusa 

więcej. Duch ojca Hamleta nie chce opowiadać o swoim pośmiertnym losie, żeby nie zmrozić 

młodej krwi księcia. Przynosi jednak ze sobą bryłę lodu, którą podsuwa pod nagie stopy syna, 

mrozi jego ciało i krew. Po rozbiciu bryły oczom księcia ukaże się nóż – symbol i nakaz 

zemsty. Duch przychodzi w futrze królewskim, ciężkim, z lodowatej krainy śmierci. Tam 

znajdzie się Ofelia, kiedy utopi się w rzece. Tam zapewne trafi Poloniusz, który nie ginie 

przebity szpadą, lecz również utopiony. Chcąc podsłuchać rozmowę Gertrudy z synem, 

chowa się w skrzyni, szczelnie zamyka, wystawia na zewnątrz rurkę do oddychania. Kiedy 

Hamlet zauważa obecność intruza, wkłada rurkę do kielicha z wodą – zabija Poloniusza. 

 Wielkich szklanych kielichów wypełnionych wodą jest w spektaklu kilka. Pojawiają 

się także w kluczowej dla wymowy przedstawienia scenie modlitwy Klaudiusza. Król stawia 

przed sobą na stole dwa kielichy. Skojarzenia związane z tymi rekwizytami mogą być 

różnorakie. Po pierwsze, to kielichy win człowieka. Klaudiusz manipuluje zawartością obu 

naczyń, przelewa dowolnie z jednego do drugiego. Może chciałby zmniejszyć ciężar przewin 

spoczywający na nim? Ale wolno chyba interpretować symbolikę kielicha wypełnionego 

wodą inaczej – jako kruche ciało ludzkie, w którym zamknięta jest dusza. I to grzebanie 

palcami  w wodzie, wrzucanie do niej kawałków lodu, mącenie jej stanowi wizualny symbol 

„grzebania” w duszy, rozrachunku z samym sobą, próby samooszustwa, bo przecież 

Klaudiusz nie zostaje wysłuchany przez Boga. W trakcie całego spektaklu na środku sceny 

widać słup wody kapiącej znad żelaznego słońca. Na początku woda pada – kropla po kropli 

– na bęben, który wydaje subtelny dźwięk, brzmi muzyka sfer, słyszymy głos z zaświatów, 

głos duchów. Ten słup wody jest traktowany z nabożnym skupieniem przez wszystkie postaci 

z wyjątkiem Klaudiusza. Przyciąga ich uwagę, magnetyzuje, wyciągają doń ręce i uważnie 

obserwują jak krople uderzają w skórę dłoni. Słup wody jest najwyraźniej znakiem obecności 

Boga w materialnym, przemijającym świecie doczesnym. Kiedy Klaudiusz rozpoczyna swój 

pełen pychy rachunek sumienia, słup wody znika – wiemy, że zbrodniarz nie zostanie 



 11 

wysłuchany, niebo nie zmyje jego win. Klaudiusz uwierzy nawet, że Bóg nie istnieje, żaden 

znak ze świata duchowego nie zmąci tego przekonania. 

 Świat doczesny bowiem doskonale nadaje się dla ludzi pokroju króla Klaudiusza, 

umożliwia realizację ich niszczycielskich pragnień, zezwala na immoralizm. To świat 

nietrwały, świat rozpadających się wciąż form, nieokiełznanych żywiołów. Woda przecieka 

przez palce niepowstrzymanie. Zawieszony na środku sceny „kryształowy” żyrandol 

(metalowa obręcz z zapalonymi świecami oraz zawieszonymi na nitkach kryształkami lodu) 

rozpryskuje się pod uderzeniami Klaudiusza. Chmura popiołu rozdmuchanego przez Hamleta 

zaledwie chwilę trwa w powietrzu, na naszych oczach szybko opada. List Hamleta do Ofelii 

czytany przez Poloniusza płonie w rękach króla, siwe płatki spalonego papieru wolno opadają 

do blaszanej donicy po kwiatach. Jest jeszcze scena słynnego monologu „Być albo nie być”, 

gdy Hamlet (Andrius Mamontovas) staje w białej koszuli pod strugami wody i jego koszula, 

zwykła biała koszula okazuje się być z bibuły (delikatnego papieru?), która nasączona wodą 

marszczy się i odpada płatami jak skóra z trędowatego ciała. Próba powstrzymania procesu 

przemijania tego świata jest bezcelowa. Zaufać można tylko trwającemu wiecznie światu 

duchowemu, zaufać można Bogu, którego epifanią jest słup wody. 

 W litewskim Elsynorze duchy nie pojawiają się jedynie w postaci wody: jako wodny 

pył-Bóg, jako woda-dusza w kielichu-ciele, woda-dusza w czerwonym czajniku (który 

symbolizuje Poloniusza). W scenie rozmowy Getrudy z Hamletem leżący na ziemi trup 

Poloniusza na chwilę ożywa, podnosi rękę i siada na ławce. Od tego momentu wiadomo, że 

Duch jest świadkiem tej rozmowy. Pod jego natchnieniem Hamlet sadza przerażoną matkę w 

objęciach trupa, siada obok i porównuje dwa portrety władców. Portretem zamordowanego 

władcy jest sam książę – żywy, młody, szlachetny, portretem Klaudiusza – jego sługa, 

służalec, odpychający trup. 

 Jedną z ważniejszych scen jest inscenizacja Morderstwa Gonzagi rozwijająca wątek 

autotematyczny. Jaki teatr ma szanse poruszyć duszę zbrodniarza? Nie tradycyjny teatr ze 

sceną pudełkową, z podziałem na scenę i widownię, ale teatr, któremu patronują Artaud i 

Grotowski, teatr, w którym aktor nie jest ani rzemieślnikiem, ani kurtyzaną, widz zaś nie jest 

biernym obserwatorem, lecz współuczestnikiem. Skąd wziąć takich aktorów? Do Elsynoru 

przybywa trupa błaznów, aktorskich papug, których ptasie wrzaski Hamlet ucisza, nakrywając 

głowy chustkami. Nic jednak straconego. Książę wie, że droga do prawdy aktorskiego wyrazu 

wiedzie przez osobiste przeżycia aktora, przez cierpienie. Dlatego w obrzędzie aktorskiej 

inicjacji dmucha w oczy każdej z „papug” garścią gorącego popiołu, oślepiając je na chwilę – 

odtąd stają się prawdziwymi artystami, odtąd widzą świat inaczej. Zabawa w teatr rozpoczyna 
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się niewinnie. Aktorzy z wysmarowanymi popiołem twarzami wnoszą rozprężenie w sztywne 

ramy dworskiej etykiety. Bawią się w brudzenie twarzy popiołem, ganiają się i smarują 

policzki, przełamują tabu nietykalności cielesnej królewskiej pary. Ktoś ryzykuje maźnięcie 

twarzy Klaudiusza. Po chwili milczenia król wybucha śmiechem. Teraz bawią się w 

„panowanie”. Horacjo leży z głową zakrytą kapturem, a uczestnicy zabawy kolejno stawiają 

na nim nogę z okrzykiem radości. Gra najbardziej wciąga króla, podochocony kopie leżącego 

coraz gwałtowniej, odwraca go twarzą ku sobie, aby zadać miażdżący cios. Zastyga jednak 

wstrząśnięty. Miejsce Horacja zajął Duch ojca Hamleta. Klaudiusz zostaje zdemaskowany 

jako morderca, widzi Ducha, w panice ucieka do przygotowanej zawczasu przez Hamleta 

pułapki na myszy, pułapki tych rozmiarów, że mieści człowieka. 

 Dziwny to spektakl. Ze sceny pojedynku Hamleta z Laertesem, w której Szekspir po 

mistrzowsku ujął wiele szczegółów sztuki fechtunku, ostaje się u Nekrošiusa świst kling. 

Hamlet i Laertes stojąc w bezpiecznej odległości od siebie, machają floretami, za nimi 

wyłania się kilka kolejnych par uzbrojonych rywali, podobnie wykonujących tę bezsensowną 

czynność pozbawioną wirtuozerii, wywołującą tylko świst raniący uszy. Po absurdalnej walce 

Hamlet umiera. Nie pojawia się jednak Fortynbras, aby oddać honory szlachetnemu księciu. 

Reszta naprawdę jest milczeniem, ziemski świat nie wydaje sprawiedliwych wyroków, po 

sprawiedliwość trzeba iść w zaświaty. Duch ojca zabiera ciało Hamleta, ciągnie je na swoim 

futrze, rozpacza po śmierci syna, uderza pasem w bęben, wprawia w drganie duchowy świat. 

Takim obrazem kończy się spektakl: napięty prostokąt czarnego materiału drga w rytm 

uderzeń w bęben.  

 Sceniczny świat litewskiego Hamleta jest niezwykły nie tylko dzięki oryginalnym, 

poetyckim pomysłom inscenizacyjnym reżysera, ale także dzięki niecodziennemu aktorstwu. 

Pisałem już na łamach Przeglądu Artystyczno-Literackiego przy okazji recenzji Trzech sióstr 

w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa, że w grze Litwinów wiele jest z ducha biomechaniki 

Meyerholda – stany psychiczne postaci wyrażane są w działaniu scenicznym, a nie w słowie, 

intonacji. Dlatego być może Hamlet jest grany przez muzyka rockowego, Andriusa 

Mamontovasa, który ujmuje naturalnością, nawet jeśli dostrzega się w jego grze niedostatki 

warsztatowe. On taki musi być: niezgrabny i naiwny w swoim buncie, zaplątany w życie, 

kaleczący bliskie osoby wbrew swej woli. Może kogoś razić słabą dykcją, lecz nie kłamie 

ciałem.  

 W tym świecie nie tylko Klaudiusz dręczy wszystkich wokół, katuje Horacja modlitwą 

„Ojcze nasz” (!). Tu Hamlet dręczy matkę i Ofelię, Gertruda nawet głaszcząc syna zadaje mu 

ból kanciastymi, neurotycznymi pieszczotami. Przyzwyczaiłem się już, że pod reżyserską 
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ręką Nekrošiusa role tradycyjnie drugoplanowe lub wyeksploatowane przez teatr nabierają 

życia, wieloznaczności, pełni. Tak stało się z postacią królowej Gertrudy. Dramat matki i 

żony rozdartej między wiernością zmarłemu mężowi i synowi a trudną miłością do nowego 

męża, dorównuje wagą dramatowi Hamleta. Trzeba także wspomnieć o świetnej kreacji 

Ducha (Vladas Bagdonas). Postawny meżczyzna z brodą w królewskim futrze nie sprawia 

wrażenia istoty bezcielesnej, ale gdy zasiada w bujanym fotelu i kołysze się podkurczając 

nogi aż pod brodę, zaczyna intrygować. Intryguje rytuałem oziębiania stóp syna bryłą lodu, 

intryguje spokojem – duch materialny, dotykalny, epifania bezcielesnego, nadzmysłowego. 

Równie dobrą kreację stworzyła Viktorija Kuodytė, odtwórczyni roli Ofelii – dziewczęcej, 

nadpobudliwej, ale i okrutnej, i również nieszczęśliwej. 

 Dwunastu aktorów Nekrošiusa, bo tylu zagrało w Hamlecie, kreuje świat 

rozwibrowany, jak Proteusz zmieniający swe kształty, pryskający wodą, popiołem, skrami, 

kawałkami lodu i miąższem kokosowych orzechów, świat, który nie pozwala zapomnieć o 

swej marności, o przemijaniu, każący wielu postaciom szukać oparcia w czymś trwałym, w 

świecie duchowym, w Bogu. Ten świat sceniczny pędzi tak szybko, na pozór chaotycznie, że 

można bać się, iż słońce-piła tarczowa spadnie na głowy aktorów, rozpryskująca się bryła 

lodu kogoś okaleczy, ogień poparzy. Można się zgubić w serii zmieniających się obrazów. 

Świat wyobraźni Nekrošiusa nie pozostawia nikogo obojętnym, dzieli widzów na 

zwolenników i równie zagorzałych przeciwników twierdzących, że w powodzi efektów ginie 

Szekspir. Nie sądzę, aby rzeczywiście tak było. W Hamlecie z Litwy poeta obrazu, 

współczesny alchemik zmierzył się z poetą słowa. Efekt spotkania jest fascynujący. Nawet 

jeśli trudno jest pogodzić się z tym, że woda nie troszcząc się o precyzyjne wytyczne 

scenariuszowe kapie i leje się na głowy aktorów, a bryła lodu rozpryskuje się w niemożliwy 

do przewidzenia sposób, trzeba przyznać, że pod ręką Nekrošiusa niepokorny żywioł zmienia 

się w realnego ducha, orzech kokosowy w ludzką głowę, a gdyby w alchemicznej retorcie 

tego teatru pojawił się kamień, zmieniłby się niechybnie w złoto. 

 

 

Festiwal LIFE w Wilnie: Hamlet Williama Shakespeare’a, reżyseria: Eimuntas Nekrošius, 

scenografia: Nadieżda Gultiajewa, muzyka: Faustas Latenas, Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

Kontakt’1997, prezentacja 24 maja 1997 r. 
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Ludzie jak drzewa, ludzie jak kamienie 

 

 

 W Makbecie Williama Szekspira w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa wiedźmy są 

młodymi dziewczynami. Rozbawione wbiegają na scenę tuż po podniesieniu kurtyny, piszczą, 

śmieją się. Turlają kocioł – za ciężki dla wątłych rączek, kocioł, w którym za chwilę będą 

warzyć magiczne mikstury, kocioł, dzięki któremu Makbet dowie się o swoim przyszłym 

losie, i który z racji magicznej mocy stanie się centrum świata scenicznego, materialnym 

symbolem tajemnic przyszłości. Trochę inaczej wyobrażamy sobie zwykle szekspirowskie 

wiedźmy – jako stare pomarszczone jędze. U Nekrošiusa są dziewczęce i młode jak trzy 

siostry w jednej z poprzednich niezwykłych inscenizacji litewskiego reżysera. Sprawiają, że 

scena tętni życiem. Wiedźmy interesuje cały świat. Wszystko, co dzieje się dokoła, niesie z 

sobą impuls do zabawy, staje się przedmiotem zainteresowania i podziwu – jak choćby bitwa 

z udziałem Makbeta. Magiczny kocioł przewrócony do góry dnem przemienia się w niewielki 

pagórek, miejsce z dobrym widokiem na pole bitwy. Wiedźmy walczą o to uprzywilejowane 

miejsce, przepychają się, na krótko udaje się każdej z nich stanąć na „pagórku” i spojrzeć w 

dal. Któraś rozdmuchuje garść pyłu, chmura dymu przesłania widok. Chmura jak po 

armatnim wystrzale. Drobny, ale jakże wymowny znak wielkiej bitwy – podobny do płonącej 

makiety okna, która w Trzech siostrach oznaczała pożar miasta. Chmura dymu przesłania 

widok, więc kolejna z wiedźm energicznie stara się rozproszyć ją rękami. Gdy tuman 

opadnie, wiedźma wyda radosny okrzyk, pisk zwiastujący zwycięstwo Makbeta. I tylko tak – 

poprzez harmider wywołany przez trzy wiedźmy, poprzez obrazowo ukazane reakcje 

obserwatorów bitwy – dowiemy się czegoś o tym militarnym starciu. 

 Wiedźmy zajmują w scenicznym świecie Makbeta Eimuntasa Nekrošiusa miejsce 

niepoślednie. Pojawiają się nie tylko w scenach wróżb decydujących o losach tytułowego 

bohatera. To one aranżują cały świat, w który wchodzą potem ludzcy bohaterowie spektaklu. 

To one długo, prawie do końca, trzymają w rękach losy zbrodniarzy i ofiar. Jedna z nich jako 

służąca doręcza Lady Makbet list od męża wciągając ją w zbrodnicze działania. W pewnej 

mierze ludzie są zabawkami w ich rękach. Świat skupiony jest wokół magicznego kotła, z 

którego wyczarowywane są jego kolejne oblicza: to proste,  leśne otoczenie, świat drwali, ale 

też ulotna, nieziemska sfera zamieszkana przez wiedźmy: dwie drewniane belki monotonnie 

jak wahadła kołyszące się w lewo i w prawo, miejsce odpoczynku wiedźm, gdy znudzą się 

zabawą ludźmi i ich losami lub gdy chcą tylko poobserwować efekty swoich magicznych 

rozgrywek. Ta sama przestrzeń w mgnieniu oka staje się królewskim zamkiem, pozbawionym 
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ozdób i przepychu, upodobnionym do swego właściciela – bardziej brodatego drwala niż 

arystokratycznego władcy. Zamek w mgnieniu oka napełni się majakami i zjawami, widmami 

zamordowanych, gdy z tyłu, w głębi sceny odsłonią się wiszące lustra. Jak zwykle w 

spektaklach Nekrošiusa przestrzeń teatralna współtworzy w istotnym stopniu sensy spektaklu. 

Reżyser buduje metafory przy pomocy niewielu elementów scenografii i rekwizytów użytych 

w niezwykły sposób, pojawiających się w niezwyczajnych kontekstach.  

 Świat aranżowany przez wiedźmy jest przede wszystkim światem tworzonym dla 

Makbeta. Jego dramat jest u Nekrošiusa zbudowany z jednej strony na niepohamowanej 

ludzkiej ciekawości tego, co przyniesie przyszłość, ale też na tym, że człowiek słyszy w 

przepowiedniach to, co sam chciałby usłyszeć: że spełnią się jego najskrytsze pragnienia - tu 

przede wszystkim pragnienia królewskiej władzy. Czego można by spodziewać się ze strony 

poczwarnych wiedźm? Zapewne tylko klęski, tylko czarnego losu, upadku, piekła. Czego zaś 

dowie się tan Cawdoru z ust młodziutkich czarownic? Czyż nie kuszą go one nie tylko 

odsłonięciem tajemnic przyszłości, ale też swą miłą powierzchownością? Uwiarygodniają 

przepowiednie dziewczęcym uśmiechem. Przecież Makbet i Banko przychodzą do lasu po 

krwawej bitwie, obaj w ciężkich wojskowych butach, z plecakami, w których zatknięte mają 

duże gałęzie drzew (drobiazg nie bez znaczenia dla późniejszych wydarzeń). Plecaki zostają 

zdjęte i postawione w centrum sceny – wyrasta las. Pod takim drzewkiem Didi i Gogo 

bezskutecznie czekali na Godota. Tu Makbet i Banquo doczekają się przynajmniej częściowej 

odpowiedzi na zadawane sobie pytania. Natykają się na pozostawioną przez wiedźmy nęcącą 

pułapkę. Obrócony do góry dnem kocioł, z podstawionym pod brzeg kamieniem uchyla rąbka 

tajemnic, które się pod nim kryją. I Banquo, i Makbet są ciekawi jego zawartości, w różny 

sposób próbują tę ciekawość zaspokoić. Przybiera to komiczny kształt w chwili, gdy Makbet 

podsuwa pod brzeg kotła but z ułożonym na nim lusterkiem. 

 Za chwilę zjawiają się czarownice i wodzowie mogą osobiście zapytać o swój los. 

Ujawnienie przyszłości odbywa się w odwrotnej kolejności niż w tekście oryginalnym. 

Najpierw Banquo otrzymuje swoją część proroctwa. Dopiero później Makbet, który chyba nie 

był w ogóle brany pod uwagę jako odbiorca wróżb. Wygląda na to, że wiedźmy naciskane 

postanawiają trochę zeń zakpić, pobawić się nim jak dobrą zabawką, powodzić go za nos, 

ukarać za nagabywanie. Pierwsza (Gabriele Kuodytė) ustala reguły tej gry: podbiega do 

Makbeta, całuje go zdecydowanie w usta i „obiecuje” hrabstwo Cawdor. Dalej gra odbywa się 

na zasadzie licytacji – następna wiedźma (Margarita Žiemelytė) najbardziej dziecinna, 

wstydliwa, długo się kryguje i wzdraga, ale w końcu cmoka szybko Makbeta w policzek, 

wypowiada przepowiednię i w popłochu ucieka. Trzecia (Viktorija Kuodytė) jest władcza, 
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zmusza Makbeta, aby ukląkł i nadstawił usta do pocałunku, obiecuje mu – zgodnie z rosnącą 

stawką obietnic – koronę królewską. Parskając śmiechem odchodzi. Los ucieleśniony w 

trzech młodych dziewczynach jest kapryśny, lubi kpić z człowieka, nie zważa na to, czy 

wróżby poprowadzą go w dobrą czy złą stronę. W tej chwili wydaje się uśmiechem losu, 

uśmiechem dziewczęcych usteczek, mirażem sukcesów, ale niezauważalnie wprowadza 

Makbeta w mroczną krainę władzy i zbrodni. Wiedźmy rozpierzchają się, Makbet i Banquo 

nie potrafią ich złapać, są tak ruchliwe, że ma się wrażenie, iż przeciekają im przez palce, 

rozwiewają w powietrzu, nieuchwytne dla cielesnych, ciężkich mężczyzn.  

 Bo Makbet – jak już się rzekło – jest brodatym, krzepkim mężczyzną. Żołnierzem-

drwalem raczej niż człowiekiem szlachetnej krwi, któremu władza sama wpadła w ręce, 

prostym rębajłą, a  nie wyrafinowanym mordercą (jak często tę postać interpretowano). Jest 

trochę ograniczony i zabobonny, włosy stają mu dęba (w jednej ze scen wisi głową w dół i w 

ten prosty - typowy dla litewskiego reżysera, teatralny sposób włosy „podnoszą się” na 

głowie Kostasa Smoriginasa) na widok mar, zjaw, upiorów, których w Makbecie pojawia się 

mnóstwo. To wielki problem dla teatru, jak tę nierealność pokazać, aby widz uwierzył w 

nadprzyrodzony status zjawiska, aby odróżnił zjawę od człowieka z krwi i kości. W Hamlecie 

Nekrošius poradził sobie z tym problemem na kilka różnych sposobów. Przede wszystkim 

wykreował na epifanię ducha, duszy czy Boga wodę w różnych postaciach (słup wody 

padającej z góry, wodę w kielichach, w czajniku). Nie bał się też obsadzić w roli Ducha 

postawnego mężczyzny, który w ciężkim futrze wkraczał na scenę. Nie wygląd Ducha, ale 

jego działania stwarzały sugestię, że mamy do czynienia z istotą nie z tego świata. Oto Duch 

bujał się w fotelu dziwnie podkurczając pod siebie nogi, po czym nagle wstawał, przechodził 

w drugi kąt sceny, a  oczom widzów „ukazywał się” fotel, który „sam”,  „bez niczyjej 

interwencji” bujał się. Duch zarzucał futro na księżyc-piłę tarczową, stawiał bosą stopę 

Hamleta na bryle lodu, z której po roztrzaskaniu wydobywał sztylet – znak zemsty. 

 W Makbecie jest podobnie, co nie znaczy, że Nekrošius powiela wcześniejsze 

rozwiązania sceniczne. Kluczem do powodzenia inscenizacji kolejnej szekspirowskiej tragedii 

jest nowe rozwiązanie problemu metafizyki i istot bezcielesnych. O wiedźmach będących 

personifikacjami kapryśnego losu pisałem już wcześniej. Wspomniałem także o lustrach, 

które odgrywają tu niezwykle ważną rolę. W spektaklu w dwóch przypadkach lustra zwracają 

na siebie uwagę. Raz jako stały element scenografii: zawieszone z tyłu kilka dużych luster, 

czasem przykrytych zasłonami, czasem odkrytych. Drugi raz w scenie majaczenia Makbeta 

po zabójstwie Duncana. Wtedy to Makbet włóczy się po scenie z twarzą utkwioną w lusterku 

i mówi: 
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 „Cóż to majaczy przede mną? To sztylet? 

   Sam niemal układa mi się w dłoń… uchwycę…  

   Nie da się złapać - a  przecież widoczny! 

   Zjawo złowieszcza, czy tylko wzrok może 

   Objąć cię, a  już dotyk dłoni – nie?” 

(W. Szekspir Makbet, tłum. St. Barańczak, akt II, sc. 1, s.41) 

 

W jaki sposób w teatrze widz, zwykły człowiek, dwudziestowieczny racjonalista, sceptyk, 

niedowiarek może zostać przekonany o tym, że widzi zjawę, którą tylko „wzrok może objąć 

(…), a  już dotyk dłoni nie”? Jak ukazać eteryczność zjawy, jej ulotność? Można tak jak w 

scenie z wiedźmami, które biegają wokół Makbeta i Banqua, są jak żywe srebro: gdzie padnie 

wzrok ludzi, tam już nikogo nie ma, choć obecność czarownic jest aż nadto jasna. Ale można 

też narzucić mordercy zmaganie z jego własnym odbiciem w lustrze, dostępnym dla każdych 

oczu, widocznym jak na dłoni, lecz dla dłoni nieuchwytnym. Niby prawa optyki wszystko 

tłumaczą, ale zadziwienie tym fenomenem pozostaje. W lustrach zaś w głębi sceny rodzi się 

po ich odsłonięciu zjawiskowy świat duchów. Twarda powierzchnia lustra staje się 

nieprzekraczalną granicą dwóch światów.  

 Przychodzą jednak do zamku Makbeta także zjawy „z krwi i kości”, takie, jak 

wspomniany Duch ojca Hamleta. Przychodzą widma Duncana i Banqua. Ich zachowanie się 

na scenie buduje nastrój nierealny, oniryczny. Banquo i Duncan (Vidas Petkevičius i 

Ramūnas Rudokas) zjawiają się na uczcie radośni i uśmiechnięci. Wygląda to komicznie. 

Wchodzą, rozglądają się ciekawie po zamku Makbeta, kiwają głowami, podziwiają wystrój 

wnętrza. Przychodzą nie jako ponure, mściwe zjawy, lecz duchy pogodne, z rozjaśnionymi 

twarzami. Budząc tym większe przerażenie Makbeta. Bo jak tu nie zadać sobie pytania: 

dlaczego oni się śmieją? Przecież zabiłem ich, skrzywdziłem? Co ich tak cieszy? Co cieszy 

byłego władcę, któremu odebrałem wszystko? Dla Nekrošiusa ważny jest kontrast życia na 

ziemi i życia po śmierci. Przed śmiercią król Duncan wyglądał – paradoksalnie – znacznie 

gorzej niż teraz. Makbeta odwiedził blady jak ściana, sztywny jak kamienny posąg, król-

mumia. Tak jakby już za życia był trupem. Po śmierci „poczuł się” lepiej! A  co cieszy 

Banqua, byłego przyjaciela Makbeta, który teraz z siekierą w plecach paraduje wesoło po 

scenie? Zanim umarł, zadano mu kilkanaście ciosów siekierą, pełzał po ziemi, porzuciwszy 

niesioną w ręku latarnię, pełzał za drewnianym balem, a  mordercy wbijali w drewno-ciało 

kolejne siekiery. Banquo ginie zamordowany bez skrupułów, ale przedtem jego życie nie było 
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przecież najgorsze. W każdym razie lepsze od śmierci - tak zwykle rozumujemy. Gdyby 

udało mu się uciec przed mordercami, byłby na tym świecie szczęśliwy.  

Tymczasem litewski reżyser odwraca to potoczne wartościowanie egzystencji na ziemi 

i po śmierci. Szczególnie widać to w jego ostatnich inscenizacjach. Hamlet to przede 

wszystkim obraz świata w ciągłym ruchu, w ciągłym rozpadaniu się i tworzeniu nowych 

form, świata przemijającego, który nie oddaje sprawiedliwości ludziom w nim żyjącym. W 

opozycji do świata ziemskiego istnieje jednak świat duchowy: niezmienny, dobry i 

sprawiedliwy, który czeka na każdego z nas po śmierci. W Makbecie ta opozycja wygląda 

podobnie. „Ten” świat, świat egzystencji ziemskiej przynosi ze sobą przede wszystkim strach 

i niepewność. Nastrój zagrożenia potęguje się w przypadku władców, którzy boją się przede 

wszystkim zdrady. Bladość twarzy Duncana jest dowodem strachu przed zdradą. Podobnej, 

ziemistej barwy nabiera stopniowo twarz Makbeta. Władza i zbrodnie, które są instrumentem 

sprawowania władzy (Duncan przecież zabił poprzedniego tana Cawdoru za zdradę), spędzają 

sen z powiek i Duncanowi, i Makbetowi. Profity związane z władzą są mirażem. Pozbawiają 

najważniejszej rzeczy, która pozwala człowiekowi cieszyć się życiem – spokoju. 

Uśmiechnięte widma Duncana i Banqua są wyraźnym tego dowodem. Prawdziwy spokój 

czeka na człowieka dopiero po śmierci. Makbet mówi: 

 

 „Ale 

 Niech raczej wszechświat runie, oba światy 

 Niech się rozpadną, zanim my zaczniemy  

 W trwodze spożywać jadło, spływać potem 

 W rozdygotaniu conocnych koszmarów. 

 Lepiej już być - tam, w dole - ze zmarłymi,  

 Których zesłaliśmy w wieczny spoczynek, 

 By nie mącili nam spokoju - niż 

 Leżeć na kole tortur własnych myśli 

 Krążących wściekle, bez chwili wytchnienia.  

 Duncan legł w grobie; po gorączce życia  

 Śpi dobrze; gorszej zdrady już nie zazna; 

 Ostrze, trucizna, inwazja, rebelia -  

 Nic nie jest w stanie pokrzywdzić go bardziej!” (Akt III, sc. 2, s. 72) 
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Makbet jest świadom różnicy na korzyść świata po śmierci, ale jak w każdym człowieku 

więcej w nim żądzy życia niż pogodzenia ze śmiercią, więcej żądzy władzy niż dystansu do 

niej przynoszącego spokój duszy, spokój sumienia. Jest jak kamień, który siłą bezwładu 

zmierza ku upadkowi, ku najniższemu miejscu na ziemi. Bo jest tu jeszcze jedna prawda, 

którą każdy morderca winien sobie zapamiętać. Nie tylko nigdy nie pozbędzie się obrazu 

swoich ofiar - widma ich pójdą za nim wszędzie, ale także każda zbrodnia niesie za sobą 

następne zbrodnie. Pobożnym życzeniem pozostaje myśl Makbeta o braku konsekwencji 

zbrodni: 

 

 „Gdyby to mogło stać się i z tą chwilą 

 Ustać – na zawsze odejść w przeszłość – wtedy 

 Niechby się stało jak najprędzej. Gdyby 

 Zabójstwo mogło nie mieć następstw, gdyby 

 Ta śmierć po prostu znaczyła nasz tryumf 

 A  cios był wszystkim i końcem wszystkiego –  

 Przynajmniej tutaj, na tym brzegu, na tym 

 Doczesnym lądzie - o, wtedy by można  

 Nie dbać o życie przyszłe.” (Akt I, sc. 7, s. 33) 

 

Z myślą tą wiążą się w spektaklu Nekrošiusa motywy ptasie, dobiegające z głośników 

rozpaczliwe gęganie gęsi. Z jednej strony oznacza krzyk rozpaczy, wołanie o pomoc 

mordowanych stworzeń, ale też ptasie ostrzeżenie przed zbliżającym się mordercą – krzyk 

gęsi kapitolińskich czy złowróżbny krzyk ptaków zwiastujących nieszczęście. Zgodne jest to 

z dramatem Szekspira, w którym wielokrotnie mówi się o krakaniu kruka, pohukiwaniu sowy, 

„ohydnym głosie” nieznanego ptaka stanowiącym zły omen. Ale ptasie odgłosy towarzyszą 

także idącym „gęsiego” i zachowującym się „po ptasiemu” widmom ofiar Makbeta. To 

czytelny obraz: jedna ofiara pociąga za sobą następną. Morderca musi mordować w 

nieskończoność, aż sam doczeka się śmierci. To znak losu, którego początkowy kaprys ma 

swoją kontynuację w ciągu zdarzeń, od których nie ma już odwrotu. Znaczna część spektaklu 

poświęcona jest prezentacji świadomości władcy-uzurpatora, władcy-mordercy. Projekcje 

rozgorączkowanej głowy Makbeta ucieleśniają się, materializują na scenie. Wielokrotnie 

Makbet powtarza jak zaklęcie myśl, że oto świat stał się dla niego więzieniem, lochem pod 

sklepieniem nieba. Makbet czeka na grom z tego nieba, na godzinę sądu i kary. Niebo otwarte 
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i jasne dla niewinnego człowieka, nad głową mordercy kamienieje. W tekście Szekspira 

Rosse mówi po odkryciu, że Duncan został zamordowany: 

 

 „Ha, spójrz, dobry ojcze: 

 Niebo zawisło groźnie, jakby chciało 

 Runąć na krwawą scenę, gdzie my, ludzie,  

 Gramy swe role […]”  (akt II, sc.4, s.58) 

 

Sam Makbet zaś żąda odkrycia kolejnych tajemnic przyszłości: 

 

 „Zaklinam was na waszą sztukę – mówcie! 

 Gdziekolwiek bije źródło waszej wiedzy –  

 Odpowiadajcie! Choćbyście wichurom 

 Kazały zwalać wieżyczki kościołów,  

 Spienionym falom pochłaniać okręty, 

 Gradom w grunt wgniatać kiełki zbóż, piorunom 

Rozszczepiać dęby, fortecom w gruz padać 

I miażdżyć ciała obrońców; tak, choćby 

Szczyty pałaców i piramid legły w zarodku 

U ich stóp, choćby miał sczeznąć w zarodku 

Każdy ze skarbów stworzenia, aż nawet 

Samo zniszczenie osłabnie z przesytu –  

Chcę odpowiedzi na pytanie, które 

Zadam!” (akt IV, sc.1, s.95-96) 

 

Przytaczam te fragmenty nie bez powodu. Stanowiły one zapewne inspirację dla 

reżyserskiego pomysłu, aby podczas samotnych tyrad Makbeta dwukrotnie zrzucić na deski 

sceny z podwieszonych pod dachem teatru metalowych rynien grad polnych kamieni. Oto 

kamienne niebo przykrywające loch świata runęło. Oto kamienie drgnęły, poruszyły się, aby 

wskazać mordercę „chociażby/ krył się pod ziemię”. Oto siły nadprzyrodzone ostrzegają 

przyszłego władcę. Ziemia drży w państwie, w którym rządzi bezprawie („Niektórzy czuli 

nawet pod stopami/ Drżenie, jak gdyby grunt trząsł się w gorączce” – akt II, sc.3, s.51). 

Chyba po to, aby oddać drżenie ziemi potrzebny jest nie teatralny piorun dobiegający z offu, 

lecz grom z jasnego nieba, grad kamieni, znak walącego się nieba. Kiedy Makbet kurczy się 



 21 

przestraszony, nie mając odwagi obejrzeć się i sprawdzić, co stało się tuż za nim, wierzymy, 

że ścierpła mu skóra, a drżenie ziemi odczuwalne jest przez dłuższą chwilę nawet w dalszych 

rzędach widowni. Chmura pyłu wisi długo w powietrzu, powoli i majestatycznie opada, a 

Makbet pozostaje sam na rumowisku, w ruinach świata, z którego nie pozostał (dosłownie i w 

przenośni!) kamień na kamieniu. Nie ginie pod gruzem tego świata, bo jeszcze nie wypełnił 

się jego los. Porządek w świecie przywróci śmierć. W dramacie Szekspira obecna jako bogini  

Hekate. U Nekrošiusa nie ma Hekate jako postaci. Jest niewidzialna. Przychodzi 

niezauważenie, posługuje się rękami wiedźm i ofiar morderców. Przychodzi najpierw po 

Lady Makbet, która nie jest zdeterminowaną morderczynią przewyższającą inteligencją 

swego królewskiego małżonka, ale jak Gertruda przy boku Klaudiusza w Hamlecie 

Nekrošiusa wątłą kobietą heroicznie wspierającą męża. Umiera z winy męża. To on niechcący 

potrąca skomplikowaną konstrukcję (dzieło wiedźm) podtrzymującą jej głowę. Ciało Lady 

Makbet leży teraz na scenie tak, jakby zwyczajnie zasnęła. Przy niej kładą się wiedźmy, 

przytulają się, wyraźnie jej współczują, są zaskoczone i przestraszone, że ktoś jeszcze przed 

chwilą pełen życia, zastygł i spoczywa nieruchomo jak kamień. Także dla nich śmierć jest 

niepojętą tajemnicą. 

 Sposób prezentacji umierania głównych bohaterów krwawej tragedii wymusza istotne 

zmiany w tekście Makbeta. Nekrošius usunął cały wątek przywracania porządku w państwie 

przez wygnanego Macduffa. Owszem, sługa przynosi mu informację o zbliżających się 

wojskach. Makbet przyjmuje te wieści maszerując po scenie. Ale to nie Macduff jest sprawcą 

śmierci Makbeta. Ten zostaje ścięty siekierą przez jedną z wiedźm. Wątłe rączki dokonują 

egzekucji na zatwardziałym mordercy. Kostas Smoriginas klęczy tyłem do widowni, zamach 

siekierą i szybkie pochylenie głowy w przód. Przez chwilę widać tylko ciało pozbawione 

głowy, kolumnę, na której nie spoczywa już „bezcenny kapitel ciała – głowa”. Wiedźma jest 

narzędziem w rękach śmierci. Ludzie w spektaklu Nekrošiusa są jak drzewa. Wydają dobre i 

złe owoce. Można ich ściąć, tak jak ścięto Banqua przy użyciu kilkunastu siekier. Po Makbeta 

przychodzi w końcu Las Birnamski. Na początku to on jako człowiek-drzewo, z gałęzią w 

plecaku szedł po zwycięstwo w bitwie. Tym większa jest jego ślepota, skoro nie rozumie 

sensu przepowiedni, zgodnie z którą ludzie-drzewa mają odebrać mu życie. Jest jak kamień w 

swoim ślepym dążeniu ku upadkowi, w swej ślepocie i głuchocie na to, co gotuje mu los. 

Długo Makbet-kamień, Makbet – kamienny, niezłomny władca opiera się „pociskom 

zawistnego losu”, losu, który z niewinnego kaprysu przeistoczył się w bezlitosne fatum. Ale 

w końcu staje się jasne, że jest śmiertelny jak każdy człowiek, każde drzewo, które można 
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pozbawić życia ostrzem siekiery trzymanej nawet przez wątłe ręce wiedźmy-dziewczyny. 

Wiedźma wykonuje rozkazy śmierci, do której należy monumentalny finał przedstawienia.  

 Finał jest teatralnym majstersztykiem, hymnem poświęconym śmierci. Jedna z 

wiedźm (Viktorija Kuodytė) intonuje wysokim głosem pieśń Miserere. Wszystkie postaci – 

wiedźmy, mordercy oraz ich ofiary skupiają się wokół blaszanej wanienki z wodą, w której w 

rytualny sposób zatapiana jest teraz rozgrzana do czerwoności cegła. Cegła syczy i stygnie. 

Wszyscy zaciekawieni zaglądają do wnętrza wanienki. Czym jest ten rytuał? Czym jest 

rozgrzana do czerwoności cegła? Wydaje się, że Miserere, które towarzyszy działaniom 

scenicznym musi naprowadzić na odpowiedź, że chodzi tu o rytuał śmierci, a sztaba jest 

przedziwnym symbolem życia. Ciepło i światło są znakami życia. Człowiek umiera, gasną 

jego oczy, a ciało stygnie, tak jak gaśnie i stygnie ta cegła. Nikt nie rozumie, dlaczego tak się 

dzieje. Więcej: nikt tego nie chce zrozumieć, ale pomimo to tak się dzieje. W Hamlecie woda 

odbierała życie, zabiła Ofelię i zabiła Poloniusza, rozkładała koszulę na ciele Hamleta 

podczas słynnego monologu Być albo nie być czyniąc z jego ciała trędowaty strzęp. Tutaj 

także woda śmierci odbiera życie. 

 Za chwilę przy potężniejącym Miserere dwaj umarli słudzy Makbeta zabierają znad 

wanienki kolejne postaci. Wynoszą je sztywne jak posągi, układają jak do snu w głębi sceny z 

kolanami uniesionymi do góry. Budowanie cmentarza trwa kilka minut. Kolana uniesione w 

górę wyglądają jak kopczyki ziemi na grobach. W końcu nad wanienką pozostaje tylko 

najmłodsza z czarownic, która wciąż z niedowierzaniem zagląda w lustro wody, nie wierząc, 

że ta rzecz rozgrzana do czerwoności już ostygła i bezpowrotnie utraciła blask. Wiedźma-

dziecko roznosi jeszcze drewniane polana stawiając je na sztorc jak nagrobki przy leżących 

postaciach. Tylko Banquo klęczy zgarbiony z siekierą-nagrobkiem wbitym w plecy. 

 Wiedźma niecierpliwie podskakuje, jeszcze z żalem patrzy w dal, ponad widownię, 

jakby oczekiwała ratunku, jakby chciała uciec przed śmiercią. Na koniec z widoczną 

rezygnacją szybko kładzie się przy swoim polanie-nagrobku. Miserere grzmi. Białe światło 

reflektora uderza w oczy widzów.  

 Ciężko jest rozstać się z tym światem, ciężko zrozumieć, że to już koniec. Koniec, 

który na równi dotyka wszystkich. Śmierć ma jednak także drugie oblicze - uwalnia od 

strachu, od chorych ambicji, ryzyka klęski, nerwowych działań, walki. Dopóki żyjemy 

zważamy tylko na ten pierwszy jej aspekt. On dominuje w finale spektaklu Nekrošiusa. Ale 

jeżeli weźmiemy pod uwagę cały spektakl, musimy pamiętać o drugiej stronie umierania, 

otwierającej tamten świat w wizji litewskiego reżysera, tyleż chrześcijańskiej, co po prostu 
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uniwersalnej, humanistycznej, świat pokoju, pogody i wytchnienia. Dla wszystkich ziemskich 

stworzeń. Bo przecież na koniec wyrasta na cmentarzu drzewo – znak życia. 

 Makbet Nekrošiusa poraża barokowym bogactwem obrazów i scenicznych efektów. 

Można się w tym zgubić, zwłaszcza w trakcie drugiej części przedstawienia, gdy reżyser 

mocno odchodzi od litery tekstu. Pojawiają się wątpliwości, czy da się ogarnąć całość po 

jednorazowym obejrzeniu. Chyba żaden spektakl Nekrošiusa nie pozostawia złudzeń co do 

powodzenia takiego przedsięwzięcia. Zwykle jednak świadomość, że pamięć nie ogarnie 

wszystkiego, co dzieje się na scenie, nie wchodzi w konflikt z silnymi emocjami, które budzi 

przedstawienie. Hamlet wydawał się bardziej klarowny, jego atutem była olśniewająca i 

uniwersalna metaforyka, prawdziwy taniec żywiołów. Makbet jest bardziej toporny, 

przytłaczający wizjami rozgorączkowanego umysłu Makbeta, zbyt często hermetyczny w 

sferze znaczeń. Barokowy przepych, który w Hamlecie był sojusznikiem emocji, tutaj 

czasami jest męczący. 

 Tak to już jednak jest z przedstawieniami litewskiego twórcy, że stają się zagadką, 

która domaga się od widza rozwiązania – długo jeszcze po wyjściu z teatru. Dwa lata temu w 

recenzji z Hamleta na łamach Przeglądu Artystyczno-Literackiego napisałem, że gdyby w 

alchemicznej retorcie teatru Eimuntasa Nekrošiusa pojawił się kamień, zmieniłby się w złoto. 

W Makbecie grad polnych kamieni zmienia się co prawda nie w złoto, lecz w grom z jasnego 

nieba, upadające kamienne niebo, w trzęsienie ziemi i w ruiny całego ludzkiego świata. Garść 

podobnych teatralnych cudów wynagradza momenty zwątpienia i zniecierpliwienia. Pojawia 

się kamień. Siekiera. Drzewo. Proste rzeczy stają się poezją. 

 

 

Meno Fortas w Wilnie: Makbet Williama Shakespeare’a, reżyseria: Eimuntas Nekrošius, scenografia: 

Marius Nekrošius, muzyka: Faustas Latenas. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’1999, 

prezentacja 22 maja 1999 r. 
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Lekcja czytania Szekspira 

 

 

 Dwa żywioły panują w Otellu w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa: morze i niebo. Oba 

jako nośniki znaczeń metaforycznych układających się w dwa ciągi: morze – zazdrość 

(nienawiść) – muzyka (odgłosy morza) oraz niebo – miłość – muzyka sfer. Obecność morza, 

„muzyki” morza jest najzupełniej zrozumiała. Otello to żeglarz, akcja tragedii Szekspira toczy 

się w Wenecji i na Cyprze. Spektakl rozpoczyna się od sceny, w której żeglarze przeskakują 

przez miskę wody - nad żywiołem pokornym. Od tej pory rampa oddzielająca scenę od 

widowni stanie się brzegiem morza, widownia samym morzem. Będą wskakiwać doń 

marynarze, z respektem obchodzić kobiety, chyba że na horyzoncie pojawi się statek - witany 

z hałaśliwą radością. Szum wzburzonych fal po wielokroć słychać z głośników. Natomiast 

muzyka miłości pojawia się za sprawą Otella. Już na początku Otello (Vladas Bagdonas) 

zasiada przy fortepianie i gra. A raczej udaje, że gra, bo gdy wstaje od instrumentu, oczy 

widzów dostrzegają rzeczywistego wykonawcę melodii. Takie są czary Otella, który magii 

zawdzięcza podobno miłość Desdemony! Tak rozpoczyna się dziwna lekcja czytania 

Szekspira w wykonaniu Eimuntasa Nekrošiusa. To lekcja czwarta. Po inscenizacjach Miłości i 

śmierci w Weronie (na motywach Romea i Julii), Hamleta i Makbeta. 

 Początek Otella nie jest tak baśniowy i klarowny jak w poprzednich spektaklach 

Nekrošiusa, lecz jak to się często zdarza podczas oglądania jego przedstawień, sens wielu 

scen i sens całości wyjaśnia się dopiero po skonfrontowaniu spektaklu z tekstem. Szekspir 

stoi bowiem u podstaw morsko-niebiańsko-muzycznej metafory ogarniającej świat Otella 

Nekrošiusa. W scenie 3 aktu III szekspirowski Otello wszak mówi: 

 

„Jak Morze Pontyjskie,  

 Którego zimny i wartki prąd nie zna 

 Odpływów, ale niezmiennie rwie naprzód 

 Ku Propontydzie i Hellespontowi – 

 Tak moje krwawe myśli w dzikim pędzie 

 Nigdy nie spojrzą wstecz i nie opadną 

 Do pokornego poziomu miłości, 

 Lecz będą biec, wezbrane, aż je wchłonie 

 Bezdenne i bezkresne morze zemsty.” 
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Z tego porównania wysnuwa Nekrošius świat morskich przedmiotów i odgłosów oraz pomysł 

kosmicznego niemalże starcia morza zemsty z niebem miłości. Z głębin duszy Otella, wodza, 

który nie okazuje nigdy gniewu, wypłynie ocean uczuć, drzemiących dotąd w ukryciu, i zaleje 

cały sceniczny świat. Odkąd podszepty Jagona zasiały w jego sercu zwątpienie w wierność 

żony, odtąd jego umysł nie powróci już „do pokornego poziomu miłości”. Ów poziom został 

zilustrowany na środku sceny: w taborecie tkwi wskaźnik poziomu wody, przedmiot znany 

Wenecjanom, który urasta w trakcie spektaklu do rangi osi świata uczuć zakochanego Maura.  

 Od początku w głębi siedzą dwaj bliźniacy – starsi panowie w okularach, z wąsami, 

potrząsający plastikowymi kanistrami z wodą, czasem dołączają do nich marynarze. Trudno 

powiedzieć, kim są. Czy tekst Szekspira może przyjść z pomocą w wyjaśnieniu zagadki? O 

bliźniakach mówi się w tragedii tylko raz, kiedy Otello wytrącony z równowagi przez ekscesy 

pijanego Kasja wypowiada modlitwę o cierpliwość: 

 

„Boże, daj cierpliwość; 

Krew już się we mnie burzy, nie słucha 

Głosu rozsądku; gniew zaćmiewa osąd 

Na Boga, jeśli choć drgnę, jeśli ramię 

Podniosę – zmiażdżę nawet niewinnego. 

Chcę wiedzieć: jak się zaczęła ta burda? 

Kto ją wywołał? I niech winowajca 

Będzie mi bratem bliźniakiem – braterstwo 

Skończone! Jak to? Miasto pełne wojska, 

Lecz niespokojne, ludność zatrwożona –  

To ma być miejsce na prywatne kłótnie 

I porachunki? W nocy? I na warcie?” (akt II, sc. 2) 

 

Bliźniacy są jak Janus, bóg o dwóch obliczach, którego wzywa Jago w scenie 2 aktu I. Są 

zmaterializowaną przestrogą przed bliźniaczością ludzkich losów, której sami ludzie nie 

umieją dostrzec. Są żywym przypomnieniem oburzenia Otella na przedkładanie prywatnych 

spraw nad sprawy wojny. Swoistym memento, gdyż on sam złamie kodeks żołnierski i podda 

się afektom. Bliźniacy potrząsają kanistrami z wodą. Istnieje trudno uchwytna paralela 

między ich zachowaniem a tym, co się dzieje na pierwszym planie. Są „jak bóstwo, / Co dla 

zabawy pobudza do życia /Dawno przygasłe instynkty”. Dla tego bóstwa morze ludzkich 

namiętności to zaledwie litr wody w plastikowym baniaku. Ryk wzburzonego żywiołu to 
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niesłyszalna muzyka (o której mówi Sługa-Wesołek w scenie 1 aktu III i którą podobno lubi 

Otello), tragedia rozdartego między miłością i nienawiścią człowieka - niewinna zabawa. 

 Inne zagadki Nekrošiusa przybierają kształt przedmiotów zmieniających w trakcie 

przedstawienia swe funkcje i znaczenie. Najważniejszy rekwizyt to drewniane niecki czy też 

w zgodzie z żeglarską metaforyką tragedii (Otello przed śmiercią mówi o żeglugi najdalszym 

przylądku, Jago zaś o łódce swojej intrygi w akcie II, sc. 3) łódki, które przemieniają się w 

coraz to inne przedmioty. Gdy leżą do góry dnem, tworzą wyspę Cypr. Gdy ojciec 

Desdemony zanosi skargę na Otella do Doży, stają się hełmami żołnierzy-świadków 

rozstrzygania sporu. Kiedy Otello wyrusza na wyprawę przeciw Turkom, niczym tytan 

ciągnie za sobą na żeglarskich linach imponującą flotyllę. 

To nie koniec teatralnych metamorfoz łódek. Gdy Otello rozważa nad brzegiem morza 

sens podejrzeń względem żony, w łódce przed nim płonie ogień. Wkrótce dołącza do niego 

Jago ze swoim „ogniskiem” i łódki stają się symbolami żeglarzy, w których wnętrzu płoną 

ognie zazdrości i nienawiści. Podczas nocnej służby Jago opowiada wodzowi o rzekomych 

grzechach Desdemony. Ilustruje opowieść o śnie Kasja przy pomocy dwóch łódek. Kładzie 

jedną na drugą, tak jak rzekomo Kasjo przytulał się do niego, śniąc o Desdemonie. Ten 

pozbawiony pornograficznej dosłowności widok pozwala ukazać odrazę Otella zarówno do 

homoseksualnego podtekstu pieszczot dwóch mężczyzn, jak i do obrazu żony w objęciach 

kochanka. 

W scenie finałowej łódki przemieniają się w trumny w ramach rytuału pożegnania 

Otella ze światem. Wsparty na szabli pochyla się nad każdą z trumien i grzebie w morskich 

falach – trumna po trumnie – całe swoje życie. Cztery trumny z hukiem lądują u stóp widzów 

siedzących w pierwszym rzędzie. Za chwilę Otello runie twarzą w dół do wydrążonego pnia 

drzewa wraz z szablą, która utrzymywała go zawsze w postawie wyprostowanej wobec 

świata. Wydrążony pień to być może „drzewo Arabii” roniące „leczniczą żywicę”. To, że 

ludzie są jak drzewa, wiemy z Makbeta Nekrošiusa. Tu dzięki subtelnej aluzji dowiemy się, 

że Maur może ronić łzy „z oczu, zamglonych / Żalem” (akt V, sc. 2). 

Pojawiają się także żagle w głębi sceny, gdy statki zawijają do cypryjskiego portu. 

Służą później jako hamaki. W jednym z nich zasypia Desdemona. Bodajże dwukrotnie w 

scenach burzy morskiej żeglarze biegną na brzeg morza i z powrotem z żaglami, które 

wypełnia wiatr. Może kradną wiatr z żagli Jagonowi (o co ten oskarża Kasja w sc. 1 aktu I)? 

W tak rozpostarte żagle-sieci złapią się ofiary Jagona – Kasjo i Rodrigo.  

 Z wielu postaci występujących w tragedii Szekspira większość nie pojawia się u 

Nekrošiusa w ogóle. Reżyser wyraźnie faworyzuje czwórkę Otello - Desdemona, Jago - 
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Emilia wysuwając na pierwszy plan symetryczność losów obu par: dwaj zazdrośni mężowie 

zabijają niesłusznie oskarżane małżonki. Tyle że historia Otella i Desdemony rozwija się jako 

pełna patosu tragedia, historia Jagona i Emilii jako tragikomedia.  

Otello (Vladas Bagdonas) jest postawnym mężczyzną z brodą, o białym kolorze skóry 

(kontekst rasowy został przez reżysera zupełnie zignorowany). Jego pierwszoplanową cechą 

jest tężyzna fizyczna. To niewiarygodne wręcz, że tak piękna kobieta jak Desdemona mogła 

się w nim zakochać. Z listy jej zalet wymienianych przez Otella u Szekspira („Umie 

rozmawiać, śpiewać, grać i tańczyć” – akt III, sc. 3) Nekrošius wybrał tę ostatnią – 

umiejętność tańca. Przy zwalistym, najczęściej wspartym na szabli żeglarzu porusza się jak 

koliber piękna kobieta (nieprzypadkowo Eglė Špokaitė, odtwórczyni tej roli z wykształcenia 

jest tancerką). Idzie do niego z drzwiami rodzinnego domu na plecach. Drzwi są białe, 

pałacowe z podłużną szparą na wysokości oczu i czarną woalką u góry. Córka ucieka z 

ramion ojca, które stały się dla niej usmolonymi ramionami stwora (rasistowska obelga 

Brabancja z aktu I, sc. 2 posłużyła do przewrotnego scharakteryzowania jego postawy). 

Woalka na drzwiach jest znakiem ojcowskiego żalu po stracie dziecka i zarazem zapowiedzią 

żałoby, która czeka dom po śmierci ojca i córki. Przy drzwiach zostaje opowiedziana w 

plastycznej scenie historia uczucia między Maurem i Wenecjanką. Otello podaje Desdemonie 

kielichy napełnione wodą (winem?). Ona pije ostrożnie. Jest rozbawiona grą, ale gdy dostaje 

do ręki żołnierski kubek Otella, wypija zawartość łapczywie. Podczas „nieprzymuszonej 

rozmowy dwu dusz” (jak mówi Pierwszy Senator w sc. 3 aktu I) żołnierska „opowieść” Otella 

zdobywa serce Desdemony. 

Miłość jest muzyką sfer, która stwarza harmonię zakochanych. Taki obraz miłości 

dominował w Miłości i śmierci w Weronie. W Otellu miłość jest ponadto tańcem. W jednej ze 

scen Otello trzyma ręce na szyi ukochanej, jakby chciał ją pocałować lub udusić. Miłość jest 

dawaniem rozkoszy i dręczeniem zarazem (taką rodzicielską miłość Gertrudy do Hamleta, 

Poloniusza do Ofelii ukazał Nekrošius w Hamlecie). Pierwszy taniec zakochanych to 

preludium do tańca miłości i śmierci, który odtańczą w ostatniej części spektaklu. Miłość jest 

słabością – przynajmniej dla żołnierza. Oto Desdemona wkłada jego szablę – zwykle 

ustawioną pionowo – do buta i wymachuje nogą. Nikt tak nigdy nie rozbujał – dosłownie i  w 

przenośni – niewzruszonego niczym wodza. Bo miłość jest także beztroską zabawą, której 

Otello dotąd nie znał. Chodzi po scenie wyciągając na wierzch kieszenie swego płaszcza. 

Został „prawie już na lewą stronę / Przenicowany przez miłość” (jak Rodrigo w opinii Jagona 

- akt II, sc. 3). Desdemona – jak przystało na dobrą żonę – poprawia jego garderobę. Zdobył 

jej miłość opowieściami o wojennych wyprawach i teraz jego ulubioną „zabawą” jest 
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straszenie, że wrzuci ją do morskiej kipieli. Dusi ją w miłosnym tańcu, bawi możliwością 

utopienia, brak mu wyczucia, że jego grube żarty mogą boleć. Przewaga nad innymi usypia 

go. Niby kontroluje wszystko, ale sprawy i tak potoczą się swoim biegiem.  

Desdemona w ogóle nie daje powodów do podejrzeń. Reżyser ośmiesza wszystkie 

zarzuty przeciw niej. Jago pokazuje Otellowi „zwierzę o podwójnym grzbiecie” (akt I, sc. 1) z 

dwóch łódek, które stworzyli rzekomo Kasjo i Desdemona w miłosnym uścisku. Oczom 

widzów ukazuje się natomiast żona Otella na ramionach Kasja w trakcie niewinnej, 

pozbawionej erotycznych skojarzeń zabawy. Oni także tworzą zwierzę o podwójnym 

grzbiecie! U Szekspira Otello grzmi pod adresem Jagona: „Usypuj góry z najstraszniejszych 

zbrodni” (akt III, sc. 3), a Nekrošius każe usypać na stole kopczyk piasku, z którego Emilia 

wyciąga „dowody” winy Desdemony. Jest podkowa – wszak „arabski ogier” pokrywa córkę 

Brabancja, są okulary, bo przecież zmyliła czujny wzrok ojca i jest chustka, która otrzepana z 

piasku stanie się corpus delicti. Wartość dowodu jest aż nadto widoczna w świetle tej sceny. 

Innym razem Otello pyta – jego zdaniem retorycznie – czy można spać nago i w łóżku bez 

konsekwencji dla kobiecego honoru, a reżyser każe nagiej Desdemonie zawinąć się w kokon 

żagla na wysokości około dwóch metrów nad ziemią i stamtąd toczyć niewinną rozmowę z 

Kasjem. Nago. W łóżku. I nic złego! Dowody Jagona są mało warte, ale tego nie chce 

wiedzieć Otello.    

Jago w kreacji Rolandasa Kazlasa pozbawiony jest rysów diabelskich. Siada na 

proscenium i wykonuje dziwne ruchy, szepcząc przy tym – drażni go harmonia miłości 

małżonków, więc krok po kroku odkręca „kołki strun” ich „muzyczki” (akt I, sc. 2). Jego 

najważniejszym atutem jest wzrok. Przygląda się światu przez dziurkę w pustej doniczce. 

Kolejny raz prosty i zdawałoby się „dopisany” Szekspirowi rekwizyt urasta do rangi 

poetyckiego znaku. To Jago mówi wszak o ciele ludzkim jako ogrodzie, w którym miłość 

„jest tylko kiełkiem albo łodyżką” (akt I, sc. 3). Jeżeli zinterpretujemy doniczkę w rękach 

Jagona zgodnie z charakterystyczną dla Nekrošiusa metaforyką naczyń-ludzkich ciał, okaże 

się, że Jago jest osobą niezdolną do kochania, pustą. W jego relacjach z kobietami nie ma 

szczerego afektu, w relacji z towarzyszami broni – lojalności. Podły człowieczek doprowadza 

Otella do wybuchu zazdrości. 

Pierwsza reakcja Maura jest reakcją Rodriga – idzie się utopić. Biega w stronę morza-

widowni, waha się. Zazdrość i chęć śmierci mają jeszcze swoje przypływy i odpływy. Kiedy 

indziej sadza Jagona przy mierniku poziomu wody i opatula go, jakby chciał, aby ten wypocił 

trujące miazmaty podejrzeń. Im więcej „dowodów” dostarcza Jago, tym częściej gniew wodza 

obraca się przeciw niemu. Otello o mało go nie udusi, wbijając ramieniem w okute metalem 
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drzwi. Spotkania z Desdemoną są także coraz bardziej dramatyczne: milczy, ucieka od niej. 

Siadają podczas jednej z takich rozmów na krzesłach. Ona, jasny anioł na białym, on, „diabeł 

czarny” (kolejny epitet Brabancja – akt I, sc. 2) na czarnym. Zostawia ją samą. Ona tuli się do 

czarnego krzesła, czyniąc wyrzuty w stronę białego. Przeskakuje z krzesła na krzesło, gdy 

jeszcze blisko siebie stoją, ale Emilia i Bianka odsuwają krzesła na coraz większą odległość i 

w końcu Desdemona biega od krańca do krańca sceny. Pada bez sił. Nie zbudowała mostu 

porozumienia. 

Tak jak chciał Szekspir, koronnym dowodem domniemanej zdrady Desdemony jest 

chustka, na której widnieją czerwone róże zamiast poziomek. Jest to, jak się zdaje, 

przemyślany zabieg. Chustkę zdobią róże, takie jak róża-Desdemona, róża albo chwast „tak 

wdzięcznie piękny, tak słodko pachnący” (akt III, sc. 3). Poziomki z chustki zamieniają się w 

deser podany wodzowi przez żonę. Stanowią dowód wyrafinowanego smaku weneckiej 

damy, ale też pozwalają zmaterializować urojenia Otella, o których Jago mówi: 

 

„Bo zgubne urojenia są trucizną, 

 Która z początku jest prawie bez smaku, 

Lecz gdy rozejdzie się po żyłach, parzy 

Jakby paliła się kopalnia siarki” (akt III, sc. 3) 

 

Trucizna Jagona ma u Nekrošiusa delikatny smak poziomek. Gdyby o tym wiedziała 

Desdemona!  

 Chustka Desdemony zawisa na słupku służącym do pomiaru poziomu wody jako 

osobliwa flaga będąca „znakiem – tylko znakiem! - / Przyjaźni” (akt I, sc. 1) Jagona i Otella. 

Odbywa potem długą wędrówkę po scenie. Przechodzi z rąk do rąk. Na środku sceny formuje 

się żałobny kondukt z trębaczem na czele. Pieśń zawiedzionej miłości Maura grana jest na 

wojskowej trąbce. Ktoś zatyka chustką jej wylot, jakby chciał udusić muzyka, ale za chwilę 

ktoś (Otello?) tę chustkę wyciąga i pozwala, aby wybrzmiał do końca „wysoki i ostry dźwięk 

trąbki” (akt III, sc. 3). Po raz pierwszy Otello żegna się ze światem i z żoną. 

 Miłość i nienawiść tworzą nierozerwalny splot – jak „morze i niebo, sczepione ze 

sobą” (akt II, sc. 1). Morze zazdrości stopniowo przybiera. Po drzwiach okutych metalem 

ciekną strugi wody. Wodna góra zazdrości miażdży stopniowo „dębowe wręgi” (Montano – 

akt II, sc. 1). Ale powódź nie nastąpi od razu. Widz może śledzić dojrzewanie głównego 

bohatera do zbrodni. Otello nie pozostawia żony w spokoju. Nienawidzi jej i chciałby uciec, 

kocha ją i wraca do niej. Siedzą obok siebie. Ona w białej sukni i czepku, z czerwoną różą 
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chustki (nie tej, którą podarował jej mąż) przyłożoną do głowy. Trzyma jej dłoń i opowiada o 

Cygance, która dała jego matce magiczną chustkę. Zabiera swobodę dłoni ukochanej, karci ją 

i przemienia – jak aktor-lalkarz - w dłoń Cyganki wieszczącej nieszczęście. Jej palec zostaje 

wytknięty prosto w twarz Maura. „Czas pogardy” godzi w Otella „swoim nieruchawym/ 

Palcem” (akt IV, sc.2). Wódz nie zniesie pogardy, zniszczy jej źródło. 

    Scenie śmierci Desdemony towarzyszy niepewność. Niby wszyscy wiedzą, co się za 

chwilę musi stać. Niby wszyscy czytali Szekspira. Wszyscy też czekają na „pościelową” 

zbrodnię, drgawki słabnącej kobiety, tani horror na scenie. U Nekrošiusa jest inaczej. Otello 

nie zabija Desdemony w małżeńskim łożu, nie dusi poduszką. Starannie rozścieła na podłodze 

ślubne prześcieradło w czerwone róże. Napięcie słabnie. On na pewno tego nie zrobi – myśli 

każdy rozsądny widz. I wtedy rozpoczyna się niezwykły taniec miłości i śmierci. Desdemona 

umiera. Będzie jeszcze jakiś finał spektaklu, ale tę śmierć zapamiętamy najmocniej.  

Na środku pozostają zwłoki Desdemony, a Otello siedzi na łóżku z opuszczonymi 

rękami. Zrywa się, podchodzi do zwłok i wraca na łóżko. Świat pogrążył się w chaosie. 

Następuje scenka mogąca budzić zażenowanie. Morderca ustawia doniczki z kwiatami wokół 

zwłok, podlewa kwiaty wodą z żołnierskiego kubka. Jego zachowanie wydaje się 

niestosowne. Ale czy nie jest to naturalna reakcja na śmierć? Umarła ukochana, a w jego 

uszach brzmi (raniący także uszy widzów) „przenikliwy świst piszczałki” (akt III, sc. 3). 

Śmierć Desdemony jest tak wyrazistym szczytem napięcia, że to, co następuje potem, 

sprawia wrażenie zbędnego naddatku. Reżyser prowadzi nas od odkrycia zabójstwa przez 

Emilię (Margarita Žiemelytė wkłada palec do doniczki z kwiatami – śmierć ma smak ziemi), 

przez zdemaskowanie inspiratora zbrodni (Bagdonas-Otello wbija ostrze szabli w drewniany 

bal, Kazlas-Jago łapie się za stopę, skacze na jednej nodze – nie ma diabelskich kopyt) po 

finał z trumnami-łódkami. Otello nie popełnia harakiri, lecz po prostu przeciąga szablę przez 

swoją dłoń energicznym poziomym ruchem – „Krwawa krecha / Podkreśla to wyznanie” (jak 

mówi Lodovico u Szekspira – akt V, sc. 2).  

W walce żywiołów targających wnętrzem Maura zwycięża morze zazdrości zalewając 

cały świat. Znika miernik poziomu wody symbolizujący chwiejną równowagę uczuć. W jego 

miejsce Jago ustawia morską boję z kanistrów z wodą – „ostatni morski znak” dla statku-

życia Otella. Otello uwierzył w fałszywe sądy Jagona o wyższości męskiej przyjaźni nad 

kapryśną miłością kobiet. Uwierzył, że Desdemona jest jak Emilia, skłonna do przekory, 

strojąca miny za plecami męża. Fałszywą przyjaźń Jagona przedłożył nad żołnierską lojalność 

Kasja. Za to spotkała go klęska. Jago nie zostaje u Nekrošiusa w ogóle ukarany. Podłości nie 
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karze się na ziemskim świecie. Tu nie ma sprawiedliwości, nie ma spokoju. Spokój i 

sprawiedliwość przynosi śmierć – tak było w Hamlecie i Makbecie. 

Nekrošius odczytał kolejny tekst mistrza ze Stratfordu w kluczu egzystencjalnym i 

metafizycznym. Jak zawsze ograniczył liczbę postaci pojawiających się na scenie do 

niezbędnego minimum. Jego czytanie Szekspira ma pewne osobliwości, ale pomysły 

reżyserskie mają z pewnością swe źródło w tekście. Nekrošius umiejętnie buduje napięcia 

między naszym „normalnym” czytaniem Szekspira i swymi scenicznymi wizjami. Oglądaniu 

jego spektakli zawsze towarzyszy niepewność. Reżyser porusza się na granicy kiczu, 

dosłowności, można mu zarzucić sceniczne „gadulstwo”, barokową przesadę. Niepewność 

widza, czy tak wolno inscenizować Szekspira, wynagradzana jest jednak olśnieniami, że nikt 

dziś nie potrafi zrobić tego lepiej niż litewski alchemik teatru. Nikt nie potrafi budować tak 

poruszających wyobraźnię metafor, np. miłości jako tańca będącego bólem i rozkoszą 

zarazem, zazdrości, która jest morzem zalewającym cały świat wokół zazdrośnika. Wszystkie 

obrazy sceniczne, rekwizyty, sekwencje działań pochodzą z tekstu. Są wynikiem 

materializacji, ukonkretnienia metafor. Nekrošius czyta Szekspira sensualnie. Teatralnie. 

Poszukuje materii, z której można by zbudować sceniczny świat. Ów świat nie może być li 

tylko światem ze słów, jak świat literatury, lecz musi być światem ludzi i przedmiotów, 

światem z krwi i kości. Dzięki temu tragedia Szekspira wychodzi spod ręki Nekrošiusa 

niezwykle odświeżona. Czyn Otella przesądzony w „scenariuszu” Szekspira odzyskuje w 

spektaklu litewskiego twórcy blask niepowtarzalności, która jest znakiem naszej ludzkiej 

egzystencji. W teatrze Nekrošiusa – jak w życiu – fundamentalną kategorią staje się 

niepewność. Tego, co wydarzy się zaraz. Co będzie jutro. 

 

 

Meno Fortas w Wilnie: Otello Williama Shakespeare’a, reżyseria: Eimuntas Nekrošius, scenografia: 

Nadieżda Gultiajewa, muzyka: Faustas Latenas, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’2001, 

prezentacja 30 maja 2001 r. 
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2. Andrzej Bubień 

 

 

Rdza i wspomnienia 

 

 

Wchodzi się jak do przytulnej kapliczki. W głębi na środku wejście z grubych 

drewnianych belek zwieńczone kilkoma zakurzonymi oknami. Na pordzewiałej ścianie po 

lewej stronie tego wejścia wiszą ikony, po prawej rodzinne sepiowe fotografie. Pod równie 

rdzawymi ścianami bocznymi stoją jakieś szafki, a  na środku stół przygotowany do podania 

herbaty – mocno spóźnionej, jak wiemy z Wujaszka Wani Antoniego Czechowa. Niania 

(Karina Krzywicka) i Astrow (Paweł Tchórzelski) już są, już czekają na spóźnionych 

domowników. My, widzowie mijamy ich z przepraszającymi uśmiechami, zerkając nieśmiało 

i zajmujemy pospiesznie miejsca. Długi czas nie dzieje się nic. Niania wolno przechadza się 

tam i z powrotem, coś jeszcze poprawia, ustawia, zapala świece, Astrow jest wyraźnie 

znudzony. Widzowie mają okazję rozejrzeć się po scenie. Wszędzie mnóstwo przedmiotów. 

Istna graciarnia. Scenograf Wujaszka Wani w reżyserii Andrzeja Bubienia, Elżbieta 

Terlikowska zebrała na ciasnej Scenie na Zapleczu wiele dziewiętnastowiecznych na oko 

gratów: a  to samowar, a  to wypchanego bociana, konika na biegunach, żelazne łóżko, bujany 

fotel, walizkę, w której zasadzono las (!), wózek dziecięcy wypełniony misiami. W drugiej 

części spektaklu zapanuje jesień. Na podłodze pojawią się zeschłe liście i rumiane jabłka, a  

na szafkach jabłka i słoiki z konfiturami. Widoki są bardzo malownicze, ale w podejrzliwej 

recenzenckiej głowie rodzą się pytania. Po co to wszystko? Po co ten nadmiar, od którego 

może zaboleć głowa, przeładowanie rekwizytami, po co tyle ikon przybitych gwoździami do 

ściany, choć w Rosji (jak ktoś słusznie zauważył w trakcie spotkania z zespołem podczas 

KONTAKTU’2000) ikon nie wolno przybijać do ścian gwoździami, którymi ukrzyżowano 

przecież Chrystusa? Po co wreszcie sprowadza się do karykatury Czechowowską maksymę o 

strzelbie zawieszonej na ścianie, bo wszystkie przedmioty pojawiające się na scenie w końcu 

w trakcie spektaklu do czegoś się przydadzą?  

Już sam początek przedstawienia kryje w sobie klucz do rozwiązania tych 

wątpliwości. Scenografia Elżbiety Terlikowskiej wywołuje jak najbardziej pozytywne 

wrażenie. Chce się na nią patrzeć, jak na dobrze skomponowany malarski obraz. Nawet rdza 

jest tu estetyczna i nieźle komponuje się  z sepią fotografii - jako znak dostojnej patyny czasu, 
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która okrywa świat sceniczny, mniej zaś jako znak powolnego chylenia się ku upadkowi tego 

świata. Estetyczność, przytulność przestrzeni oraz zamierzona multiplikacja przedmiotów 

sprawiają, że staje się ona nośnikiem istotnych sensów przedstawienia. Nie obejrzymy 

spektaklu realistycznego, fotografii minionej epoki, fotografii Rosji z przełomu wieków. To 

raczej Rosja widziana subiektywnym, ciepłym spojrzeniem, Rosja w pigułce, zamknięta w 

jednym małym pomieszczeniu, w którym zebrano to, co w niej najlepsze, nie idealne, ale to, 

co jeszcze przetrwało. To miejsce jest azylem, oazą spokoju, w której będą się chronić 

bohaterowie spektaklu, nawet jeżeli tutaj rozegrają się ich osobiste dramaty. Dlatego Astrow 

tak chętnie tu bywa, dlatego Sieriebriakow przyjeżdża tu sobie ponarzekać - tu się nim zajmą, 

okryją kocem, zrobią herbatę w środku nocy. To ciepły dom, kapliczka Boga i ludzi, gdzie 

pamięta się jeszcze o powinnościach wobec zaświatów i o przeszłości. Nadmiar przedmiotów 

pozwala domniemywać już teraz, że zostaną one wykorzystane w budowaniu relacji między 

postaciami, podteksty będą budowane (także czy wyłącznie?) poprzez manipulowanie 

przedmiotami. 

 A jakie miejsce zajmuje tu przyroda, tak istotna dla Czechowa jako instancja 

niezmienna w powtarzających się rytuałach umierania i odradzania na nowo, pokazująca 

względność ludzkich problemów oraz właściwe miejsce człowieka w świecie? W spektaklu 

Bubienia brak przyrody żywej, bujnej, wdzierającej się przez okna gałązkami brzóz, 

ćwierkaniem ptaków, takiej chociażby, jaką pamiętamy z telewizyjnych spektakli Kazimierza 

Kutza albo takiej, z jakiej słynęły prapremierowe inscenizacje Stanisławskiego. Tu natura jest 

zbiorem artefaktów, elementów poddanych cywilizacyjnej i kulturowej „obróbce”: jest 

wypchanym bocianem, lasem w walizce, konfiturą w słoiku. Najżywiej wypadają jeszcze 

jabłka zerwane z drzew, dojrzewające pod dachem i ... zeschłe liście. Całą przyrodę człowiek 

zdążył już zamienić w jedzenie albo użyteczne bibeloty. U progu XX wieku stała się zaledwie 

źródłem surowców - otwarło się pole do popisu dla doktora-ekologa, Astrowa. Ta przyroda 

nie skrzywdziłaby człowieka, jest jego oswojonym towarzyszem, żegna odchodzący świat 

piękną, złotą jesienią. 

 W tak ukształtowanej przestrzeni rozgrywają się „sceny z życia ziemian”, do których 

preludium stanowi poetycki i celebrowany z namaszczeniem rytuał picia herbaty. Rytuał, nad 

którym czuwa Niania, nie „ociężała, nieruchoma staruszka”, jak pisze w didaskaliach autor 

dramatu, lecz młoda  kobieta, która krąży powoli, ale lekko po całym domu, jakby płynęła w 

powietrzu. Niania podaje herbatę z łagodnym uśmiechem, nalewa ją także na spodki. W 

rozmowie z zespołem Teatru im. Wilama Horzycy podczas KONTAKTU’2000 długo 

deliberowano nad tym, jak Rosjanie piją herbatę, kto pije ze spodków: ludzi starsi i dzieci czy 
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też wszyscy? Dyskusja tyleż ciekawa, co nietrafiona, bo idąca tropem realistycznym, od 

którego już sama scenografia spektaklu każe się zdystansować. Na scenie rozgrywa się 

bowiem niezwykły rytuał z uznaniem przyjmowany przez Tielegina (Jarosław Felczykowski) 

i Astrowa, a z wyraźną niechęcią przez wujaszka Wanię, który dopiero co wygrzebał się spod 

pierzyn, wymięty i naburmuszony, z weltschmerzem wypisanym na twarzy. Sposób 

obchodzenia się ze spodkami jest sprawdzianem akceptacji domowego zwyczaju, oznaką 

wewnętrznego stanu postaci, ujawnieniem relacji między nimi i wprowadza w świat, w 

którym czas biegł inaczej niż w naszym świecie. Odpowiednik takiej rachuby czasu daje być 

może Mickiewiczowski Pan Tadeusz albo jeszcze dziś polska wieś, gdzie czasu nie mierzy 

się na minuty, lecz na pory dnia i roku. Dzięki niespiesznej introdukcji spektakl toczy się 

dalej w powolnym rytmie baśni lub snu, a  może raczej w rytmie wspomnienia, w którym 

mogą się zdarzać rzeczy traumatyczne, groteskowe i zabawne. 

Przyjrzyjmy się, jak w tym przyjaznym dla ludzi świecie poruszają się postaci. 

Podstawowy problem stanowi sposób realizacji istotnych dla dramaturgii Czechowa 

elementów poetyki, jak słynne podteksty, pauzy i charakterystyczny rytm przedstawienia. 

Andrzej Bubień umiejętnie buduje relacje między postaciami, zwłaszcza przy użyciu 

przedmiotów, co pozwala wizualizować podteksty. Tak jest w scenie rozmowy wujaszka 

Wani (Włodzimierz Maciudziński) z Heleną (Agnieszka Wawrzkiewicz), kiedy ten pojawia 

się z kilkoma krawatami na szyi (znów multiplikacja! - u Czechowa, rzecz jasna, Wania nosi 

tylko jeden elegancki krawat i już zawiązany). Rozmowa toczy się twarzą w twarz, stoją 

blisko siebie, a ona wiąże mu kolejne krawaty metodycznie, dokładnie, beznamiętnie, podczas 

gdy on bardzo się tym emocjonuje. Być może z premedytacją przyszedł z kilkoma krawatami 

do tej petersburskiej piękności. Być może kiedyś wiązała mu już krawat, obejmowała rękami, 

patrzyła prosto w oczy, taka bliska. Wojnicki cieszy się jak dziecko, jak uczniak, który wpadł 

na świetny pomysł, żeby być z nią jak najdłużej, ale kiedy Helena odchodzi, on zostaje na 

scenie sam, z opuszczonymi rękami i groteskową „kokardą” krawatów omotaną wokół szyi. 

Żałosny, śmieszny człowieczek. Przy kolejnym spotkaniu, gdy pijany będzie próbował 

zatrzymać ją przy sobie, w ręku zostanie mu tylko biały szal - zmięty symbol porażki. 

Podobne przykłady można mnożyć. Weźmy rower. Wjeżdża na nim prosto do salonu 

pijany doktor Astrow (co miał za złe reżyserowi Sieradzki, całkiem niesłusznie, bo nie takie 

rzeczy robią po pijanemu nawet rozsądni ludzie). Wjeżdża na rowerze, więc nie był w domu, 

który oddalony jest znacznie od miejsca akcji, pił z Wojnickim, z rozpaczy po pacjencie, 

który niedawno mu umarł. Wjeżdża do salonu, więc nie zdaje sobie sprawy z nietaktu. Na 

jego pozostawiony przy środkowym wyjściu rower wsiada później Sonia (Maria 
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Kierzkowska) w jednej z piękniejszych i najbardziej wzruszających scen przedstawienia. 

Pedałuje co sił, tak jakby na tym rowerze – jego rowerze – chciała się unieść w powietrze, 

lecz mimo tego, że na barkach tej wątłej kobietki spoczywa cały dom i gospodarstwo, mimo 

że wkłada w tę „podróż” całą swoją siłę, wielkie uczucie i wszystkie nadzieje na 

odwzajemnioną miłość doktora, stoi w miejscu, krzyczy coraz głośniej i jak refren na 

pierwszy plan wybija się jedno słowo, słowo-wyrok „nieładna”. Do tego jej portretu reżyser 

dodaje chwilę wcześniej krótką scenę: Sonia z dziecięcego wózka wyjmuje pluszową „kulę” 

misiów, by za chwilę rozrzucić je radośnie - kobieta, która gdzieś w duszy jest jeszcze wciąż 

małą dziewczynką. Z misiami i na rowerze „przyłapie” ją Helena. Obu łatwiej będzie się 

pojednać i nawzajem zrozumieć. 

Dla doktora-ekologa zarezerwowano najdziwniejsze rekwizyty: walizkę z 

wyrastającym „lasem” i bańki z różnokolorowymi cieczami umieszczone na laboratoryjnym 

stoliku na kółkach. Walizka nie może dziwić w świetle tego, co już wcześniej pisałem o 

naturze w tym spektaklu. Mogą rosnąć paprocie w doniczkach lub w balkonowych 

skrzynkach, może wyrosnąć las w walizce, zwłaszcza że ten las doktor może mieć zawsze 

przy sobie. Bańki natomiast są scenicznym ekwiwalentem map Astrowa, którymi chciał się 

pochwalić Helenie. Doktor z wyraźnym zadowoleniem i dumą wodzi palcem po bańkach, 

wygłaszając swe ekologiczne tyrady o farbach (może stąd pomysł, aby zamiast map, w 

których nie ma przecież nic dziwacznego, użyć naczyń z kolorowymi „farbami”, które 

akcentują dziwactwo doktora) oznaczających zalesione obszary powiatu. Na koniec Astrow 

otwiera jedną z baniek i zapala znajdujący się w niej alkohol. To spora niespodzianka dla 

widzów. I wizualny znak natury, sterylnie czystej, pozbawionej duszy i siły 

antropomimetycznego działania. Natura zmieniła się w upiora czystej chemii. Astrow Pawła 

Tchórzelskiego także przez dłuższy czas jest sterylnie czysty – łysy jak kolano, gładko 

ogolony (bez wąsów, które nosi u Czechowa), zdystansowany do innych i do siebie, rzeczowy 

i chłodny. W końcu jednak nawet i on kiedyś się zapala. Płomieniem może być albo śmierć 

pacjenta, albo miłość do kobiety (a może ostrożniej zakochanie lub seksualny popęd?), która 

budzi w nim na krótko mężczyznę. 

Szkoda tylko, że nie we wszystkich scenach wspomniana zasada wizualizacji 

podtekstu poprzez ogrywanie nagromadzonych na scenie rekwizytów jest konsekwentnie 

stosowana. Jako przykład mogą służyć sceny, w których wybuchają najintensywniejsze 

emocje postaci: rozmowa Heleny z Sonią (gdzie podstawowymi środkami wyrazu są krzyk i 

wirowanie aktorek z wzniesionymi „ku niebu” głowami), spotkanie Heleny z Astrowem, gdy 

ten ujawnia swą namiętność (jej wyrazem jest banalny „pościg” za Heleną po całej scenie), a 
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przecież pożegnanie doktora z Heleną rozegrane zostało zupełnie inaczej: oryginalnie i 

subtelnie: oboje siedzą obok siebie na krzesłach, Parobek kładzie Helenie na kolanach 

talerzyk z połówką obranego jabłka. Jedzą to jabłko wspólnie, tak jakby składali na nim 

rodzaj subtelnego pożegnalnego pocałunku. Ich ręce spotykają się przy talerzyku - jej dłoń 

nakrywa dłoń jego, wstają, talerzyk z brzękiem tłucze się na podłodze. I wszystko 

skończyłoby się w poetyckim nastroju gdyby nie „psychologiczny” ciąg dalszy, w którym 

Helena całuje żarłocznie doktora. Duży niedosyt pozostawia większość wejść Maryny, w 

której kreacji opartej na pomyśle, aby starą nianię zagrała dużo młodsza aktorka, zabrakło 

zdecydowania (młoda ma grać starą? Młoda aktorka powinna ukazać „wieczną” młodość 

postaci? Po obejrzeniu spektaklu nie jest to do końca jasne). Swoje kwestie Karina Krzywicka 

wypowiada bezbarwnym, beznamiętnym głosem i marny to sposób na akcentowanie 

symboliczności postaci Maryny.  

W tych momentach widać, jak bardzo ograniczone możliwości ma tradycyjne 

psychologiczne aktorstwo w odsłanianiu wewnętrznych komplikacji bohaterów Czechowa, o 

ile bardziej funkcjonalne i estetycznie niepowtarzalne jest prezentowanie podtekstu poprzez 

rekwizyt. Bowiem aktorzy Bubienia grają tradycyjnie, tyle że wymyślono dla nich ciekawe 

sytuacje z realistycznymi rekwizytami, które niosą na sobie ciężar kilku zadań, w tym m. in. 

ciężar informowania o stanach wewnętrznych postaci, relacjach między nimi, komentowania 

ich postaw.  

Metoda wybrana przez Bubienia nasunęła Jackowi Sieradzkiemu skojarzenie z teatrem 

Eimuntasa Nekrošiusa. Już przy Ryszardzie III, poprzedniej inscenizacji Bubienia, pojawiły 

się takie głosy. Tam podstawą porównań było użycie żywiołów ognia i wody w 

Szekspirowskiej tragedii – kojarzonych z metafizycznymi interpretacjami Hamleta i Makbeta 

dokonanymi przez litewskiego reżysera. W Ryszardzie III Bubienia żywioły nie zostały 

jednak użyte jako epifanie Boga i świata duchowego. Sama ich obecność nie mogła zatem 

stanowić podstawy do poszukiwania „litewskich” wpływów. Podobnie jest w Wujaszku Wani. 

Sam fakt podjęcia przez reżysera próby wizualizowania podtekstów nie odsłania 

automatycznie zależności od spektakli przyjmowanego entuzjastycznie na Kontakcie 

litewskiego artysty. Na festiwalu były przecież próby takiego realizowania Czechowowskiej 

partytury, chociażby w łotewskiej Czajce w reżyserii Alvisa Hermanisa z 1997 roku, w której 

reżyser wprowadził drugi plan lalek dublujących postaci i w miniaturowym świecie 

odkrywających ich rzeczywiste pragnienia i emocje. Oczywiście próba Bubienia jest bliższa 

rozwiązaniom Nekrošiusa i – dodajmy – artystycznie bardziej udana niż w łotewskim 

spektaklu. Różnica między Nekrošiusem i Bubieniem opiera się jednak na różnicy konwencji 
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gry aktorskiej oraz „ekonomii” rekwizytów. Aktorzy Bubienia grają psychologicznie, 

rekwizyty, których używają, budują niezwykłą atmosferę baśniowości świata 

zwielokrotnionych ikon i fotografii, ale noszą pewne cechy prawdopodobieństwa, czego nie 

można powiedzieć np. o koźle gimnastycznym, który pojawia się na scenie w Trzech 

siostrach Nekrošiusa. To samo można powiedzieć o ćwiczeniach gimnastycznych 

wykonywanych na belce przez Sonię i Helenę, które skojarzyły się Sieradzkiemu z efektowną 

gimnastyczną metaforą u Nekrošiusa. Niesłusznie, bo Bubień buduje wyraźne ramy 

prawdopodobieństwa dla tego, co robią postaci w jego spektaklu. Sonia i Helena właśnie 

wypiły bruderszaft, pojednały się ze sobą i radość, którą wzbudził w nich alkohol oraz 

usunięcie atmosfery wrogości, przenosi się na ich ruchową nadpobudliwość i nadekspresję w 

tej scenie. To wszystko nie przeradza się jednak w promieniującą na cały świat sceniczny 

teatralną metaforę, za chwilę obie bohaterki powrócą do swych „codziennych” wcieleń, 

podczas gdy trzy siostry Nekrošiusa mają w swoje sceniczne biografie wpisaną na stałe 

dziewczęcą nadpobudliwość, stanowiącą dodatkowy niepsychologiczny środek wyrazu teatru, 

który u podstaw ma nieskrywaną teatralność gry aktorskiej, odsłanianie kulis efektów 

teatralnych, teatralną motywację działań postaci i sfunkcjonalizowanych rekwizytów. 

Rekwizyty u Nekrošiusa są wykorzystywane wielokrotnie, przeistaczają się co rusz w inne 

przedmioty. U Bubienia czasem zaskakuje niekonwencjonalne użycie przedmiotu, nie ma 

jednak ciągłych metamorfoz, które sprawiałyby wrażenie, że świat rzeczy żyje, tak jak świat 

ludzi.  

 Najwyraźniej widać dominację psychologicznego aktorstwa nad (z ducha 

„niepsychologiczną”) techniką wizualizacji podtekstów w inscenizacji III aktu dramatu 

Czechowa, w którym trzeba od oznajmienia, że Sieriebriakow chciałby „coś objawić całemu 

światu”, poprzez szereg rozmów odsłaniających postaciom faktyczny stan rzeczy i 

prowadzących do głębokich rozczarowań, dojść do momentu przybycia profesora, który ze 

zdumieniem odkrywa, że nikt nie chce go słuchać. Nikt z głównych bohaterów nie chce 

perorującemu profesorowi spojrzeć w oczy: zawaliły się marzenia Soni związane z doktorem, 

nie stać jej już nawet na maskę serdeczności, Helena po rozmowie z Astrowem może by i 

była gotowa na jakiś romans z doktorem, ale wejście Wani w momencie, gdy znalazła się w 

ramionach Astrowa, wyzwala w niej odruch ucieczki, żeby tylko nie było skandalu, żeby 

ludzie nie gadali o młodej żonie, która robi ze starego męża rogacza. Woli raczej pozostać 

młodą żoną, dla której stary mąż jest ciężarem dzielnie przez nią niesionym. Liczy się 

wizerunek, a  nie to czy będzie szczęśliwa. Nie umiałaby też pewnie spojrzeć Soni prosto w 

oczy albo też nie pozwala jej na romans kobieca solidarność. A  może bardziej dręczy 
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przeklęta siła uwodzenia mężczyzn, przecież nic nie zrobiła, aby ich zdobyć, nie umie tego 

kontrolować, woli zatem melancholijny smutek kobiety uginającej się pod ciężarem losu. 

Wania, który za chwilę stanie się bohaterem skandalu, powoli dojrzewa do wybuchu. W 

trakcie przemowy profesora wyrywa z bukietu róż, które niósł dla Heleny, kolejne płatki i 

rzuca jej na suknię (to jeden z nielicznych momentów wizualizacji podtekstu). W końcu 

jednak dociera do niego sens wypowiedzi profesora. Zaczyna się popisowy „występ” 

Maciudzińskiego, który uczynił z Wojnickiego człowieka emocjonalnego, w którym już od 

pierwszego przebudzenia ze snu na początku spektaklu narasta tajona złość – na siebie, na 

świat, na Sieriebriakowa, na Helenę. Jest w nim od początku sarkazm i irytacja, rozgoryczenie 

i zazdrość, które rosną aż do szewskiej pasji prowadzącej do próby zastrzelenia profesora. Ta 

scena ma wymiar niemalże farsowy, wujaszek Wania zmaga się z pistoletem, strzela 

kilkakrotnie i oczywiście chybia, wzbudzając śmiech i politowanie bez nuty strachu i 

tragizmu. Po ciosach, które zadały mu widok Heleny w objęciach doktora i krzywdzący 

projekt Sieriebriakowa, po tej całej szarpaninie z własnym losem, po zrozumieniu swego 

życiowego dramatu pozostanie przy urzędniczym biureczku, nad plikiem rachunków ludzki 

strzęp ze skrzywioną twarzą – komiczny człowieczek, jeszcze potrzebny, jeszcze do czegoś 

zdatny. 

 Portrety postaci w spektaklu Bubienia nie odbiegają od tradycyjnych interpretacji, ale 

trzeba przyznać, że są pełnowymiarowymi ludźmi, zdolnymi wzbudzić odruch sympatii lub 

żywego protestu. Wujaszka Wanię Maciudzińskiego i Astrowa Tchórzelskiego już 

przedstawiłem. Sonia Kierzkowskiej to wiecznie zabiegana, zapracowana mała kobietka, 

szczera i świadoma swojej brzydoty, budząca litość swą ślepą miłością do doktora oraz 

podziw dzielnością, z jaką znosi swój los i wiarą w lepszą przyszłość. Helena Agnieszki 

Wawrzkiewicz również mieści się w stereotypie tej postaci: młodej, eleganckiej kobiety, 

znoszącej dość cierpliwie niedomogi życia u boku starzejącego się męża. Jej mąż, profesor 

Sieriebriakow (Mieczysław Banasik) to niespełniony naukowiec, zmagający się tyleż ze 

starością, co z hipochondrią, kaleczący bliskich swoim zrzędzeniem, z wdziękiem słonia w 

składzie porcelany rozwiązujący majątkowe spekulacje. Podobnie rzecz się ma z rolami 

epizodycznymi: matki Wojnickiego (Marzena Tomaszewska-Glińska) i Tielegina (Jarosław 

Felczykowski). Z dwoma wszakże wyjątkami: Nianią Krzywickiej i Parobkiem Pawła 

Adamskiego. Te dwie postaci epizodyczne rozrosły się do rozmiarów pierwszoplanowych 

bohaterów symbolizujących dwie siły ścierające się z sobą w rosyjskim dworze. Niania może 

kojarzyć się ze spektaklami Nekrošiusa, który chociażby w Trzech siostrach mocno  

wyeksponował postać Anfisy czyniąc z niej popisową kreację dorównującą siłą wyrazu nawet 
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tytułowym siostrom Prozorow. Równie dobrze inspiratorem takich pomysłów mógł być sam 

Czechow, w którego dramatach zwracają uwagę szkicowe, ale niezwykle wyraziste wizerunki 

służących: Anfisy, Fieraponta czy Firsa, do których możemy dołączyć Marynę z Wujaszka 

Wani. Maryna jest w spektaklu Bubienia siłą dobroczynną, chroniącą dom Sieriebriakowa, 

wiecznie młodą, dającą życie i trwanie. Inaczej z postacią Parobka, który u Czechowa 

odgrywa marginalną rolę. W spektaklu Bubienia stał się symbolem psucia się obyczajów, 

zachwiania hierarchii społecznej, przypominającym Mrożkowego Edka. Parobek jest 

świadkiem zdarzeń dziejących się w domu, pojawia się często z narzędziami, takimi jak 

siekiera czy nóż, którym obiera jabłko. Służy czasem jako dostarczyciel rekwizytu (przynosi 

Helenie połówkę jabłka na talerzyku), sprawca dysharmonijnego zgrzytu (zrywa nici 

rozsnuwane w domu przez Nianię i Astrowa) lub ironicznego komentarza (po niecelnej 

strzelaninie wujaszka Wani wchodzi z martwą gęsią w garści). Niewątpliwie reżyser 

wprowadził go przede wszystkim jako kontrapunkt dla postaci Niani, chcąc zaakcentować 

płaszczyznę symbolicznej, historiozoficznej walki sił Dobra i Zła, Tradycji i Rewolucji.  

Najważniejsze starcie tych sił dokonuje się w finale spektaklu. Niania przez długie 

chwile zapala dziesiątki świec, które w drugiej części spektaklu pojawiły się przy ikonach i 

fotografiach. Gdy płoną już ostatnie ogniki, na scenę wpada parobek z wiadrem wody i 

zaczyna przy akompaniamencie burzliwej muzyki gasić „płomienie tradycji” (jak z ironią 

napisał Sieradzki), rzucając kolejne wiadra z brzękiem na podłogę. Całą scenę można by 

nazwać zbyt dosłownym zamknięciem historii zwykłych ludzi marnujących daną im przez los 

szansę na szczęśliwe życie, gdyby nie pewne niuanse. Po pierwsze, zapalanie świec przed 

ikonami jest naturalną czynnością człowieka religijnego, ale świece przed fotografiami muszą 

w polskiej obyczajowości kojarzyć się z cmentarnymi medalionami i z szacunkiem dla ludzi, 

którzy umarli. Więc nie tylko jest to hołd składany tradycji, ale też rodzaj epitafium dla tego 

świata. Zapaleniem świec ten spektakl mógłby się skończyć i byłoby to w zgodzie z decyzją 

Czechowa, aby ukazać Rosję w momencie przełomowym, ukazać ziemian w ich świecie 

niepozbawionym jeszcze resztek świetności, lecz noszącym już w sobie zarazki śmiertelnej 

choroby. Czechow miał intuicję wielkiego epika, nie pokazał upadku tego świata, tak zresztą 

jak zrobił to Mickiewicz w Panu Tadeuszu, doprowadzając Soplicowo na skraj historycznej 

przepaści, lecz nie pozwalając na kartach księgi zginąć. Czechow był oczywiście w innej 

sytuacji – nie dożył upadku świata, o którym pisał, „kropę” nad „i” dopisała Historia. Być 

może to błąd reżysera toruńskiego, że dołożył scenę katastrofy na końcu przedstawienia, 

może brak epickiego wyczucia, ale wydaje mi się, że racje, które przyświecały mu w wyborze 

zakończenia, da się wytłumaczyć. Chodzi nie tylko o konieczny kontrapunkt dla pełnych 
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nadziei i humanistycznego optymizmu słów Soni, ale też o przyznanie, że katastrofa, która dla 

Czechowa była czymś niejasnym, czymś przeczuwanym, rzeczywiście się dokonała i coraz 

trudniej w teatrze udawać, że jej nie było. Konsekwencje takiego wyboru zakończenia są 

brzemienne dla całego spektaklu, nie tylko dla jego ostatecznej wymowy ideowej.  

Bubień wystawił Wujaszka Wanię z perspektywy współczesnej, z perspektywy kogoś 

przypominającego sobie tę dawną, dobrą, choć przecież nie idealną Rosję. Rosję, której 

wspomnienie pordzewiało, wyblakło, ale jeszcze wciąż istnieje. W ludziach, którzy żyli w 

tamtej oddalonej od nas dystansem ponad stu lat Rosji, w dalszym ciągu możemy dostrzec nas 

samych. Spektakl Bubienia może nie jest odkrywczy w sferze interpretacji, ale ma dar 

budzenia żywych emocji. Może to truizm, ale w teatrze nie zawsze sens, odkrywcze 

interpretacje chodzą w parze ze szczerymi emocjami. W tym zaś spektaklu wszystko budzi 

żywe reakcje. Jak choćby ogniki świec w ciemnościach. Wątły znak pamięci o ludziach, 

którzy umarli. I rdza – znak świata, który przemija. Na dwie godziny tamci ludzie przed nami 

zmartwychwstają. Czasem we wcieleniach, które zapadają głęboko w pamięć, czasem 

jednowymiarowi i niewarci uwagi. Teatr pozwala im żyć. Nie pozwala o nich zapomnieć. Nie 

o fotografiach. O ludziach. 

 

 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu: Wujaszek Wania Antoniego Czechowa, reżyseria Andrzej 

Bubień, scenografia Elżbieta Terlikowska, premiera 20 listopada 1999 r. 
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Aksamitne rewolucje 

 

 

 Dramat Petera Weissa zatytułowany w skrócie Marat/Sade miał swoją premierę 

prawie czterdzieści lat temu i mamy dziś prawo pytać, czy ten utwór się nie zestarzał, czy 

warto grać go nadal na scenie. Gdyby patrzeć na tę sprawę przez pryzmat tytułu, sztuka 

wypada blado: Marat, jeden z przywódców francuskiej rewolucji nie funkcjonuje jako bohater 

masowej wyobraźni, żywsze emocje może budzić markiz de Sade, propagator perwersyjnych 

praktyk erotycznych. Nawet pobieżna lektura dramatu ujawnia jednak wiele aktualnych treści. 

Bo jest tu mowa o nowej demokracji, o posłach, którzy „pośród żarcia w miękkiej pościeli/ 

dawno już nas zapomnieli”, o korupcji, o ciągłych buntach niezadowolonego ludu. Wciąż 

powraca pytanie – jakże gorzkie w świetle naszej, „aksamitnej rewolucji” 1989 roku – 

„Maracie, co się stało z naszą rewolucją?”. 

 Po inscenizacji Andrzeja Bubienia w teatrze im. Wilama Horzycy, zrealizowanej w 

koprodukcji z hamburskim centrum Kampnagel, można by oczekiwać wysokiej temperatury 

politycznej dyskusji. A nawet namiętnego oskarżenia przełomu, który jak w XVIII-wiecznej 

Francji zamiast przynieść poprawę losu najbiedniejszych, przyniósł wielu Polakom 

rozczarowanie. Tymczasem pierwsze wrażenie, jakie niesie ze sobą inscenizacja Bubienia, to 

wrażenie chłodu i stonowanych emocji. 

 Chłodna i wręcz sterylna jest scenografia spektaklu, pustawa przestrzeń łaźni w 

przytułku w Charenton, o ścianach z blachy, z małymi oknami gdzieś wysoko pod stropem 

budynku. Pacjenci szpitala tłoczą się pod ścianami, po prawej w wannie siedzi ten, który 

zagra Marata (Sławomir Maciejewski), a na środku podryguje i wdzięczy się do widzów 

erotoman w wykwintnej peruce, który zagra kochanka Charlotty Corday, Duperreta (Paweł 

Kowalski). Za chwilę Wywoływacz (Michał Marek Ubysz), najbardziej przytomny z 

pacjentów przytułku, rozpocznie przedstawienie w reżyserii markiza de Sade na temat 

zabójstwa Marata. 

 Bohaterem spektaklu jest zbiorowość ludzi zamkniętych w szpitalu i ich strażników, 

która żyje swoim życiem. Chorzy są albo apatyczni i zamknięci w sobie jak Corday (Susanne 

Pollmeier) i Marat, inni podnieceni obecnością widzów, nadaktywni jak Duperret i 

Wywoływacz, jeszcze inni – jak postać grana przez Kamilę Jankowską – jakby nie z tego 

świata. Aktorzy z Torunia i Hamburga grają chorych psychicznie, którzy z kolei grają postaci 

z czasów rewolucji. Chorym brak świadomości bycia aktorami, brak dyscypliny. Spektakl co 

rusz wyłamuje się z ram scenariusza, ujawnia swoje szwy, Wywoływacz podpowiada 
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aktorom kwestie, Corday trzeba wnosić na środek sceny i przypominać o tym, co ma robić, 

lub powstrzymywać, gdy za wcześnie chce zabić Marata. 

 To zbiorowe ciało, podrygujące, podekscytowane i trzymane w ryzach przez 

umięśnionych pielęgniarzy i siostry zakonne, dąży do eskalacji emocji, do wybuchu. Kiedy 

przeistacza się w falującą i wrzeszczącą tłuszczę, która żąda chleba i wolności, trudno 

odgadnąć, czy słowa protestu są słowami postaci czy słowami pacjentów. Leitmotiw buntu 

stanowi słowo „wolność” – wolność od kaftana bezpieczeństwa i oskarżenie władzy, która 

dała prawo do głodowania, a zamiast prawa do pracy, prawo do szukania pracy. W tym 

tłumie, o dziwo, każda postać jest zindywidualizowana, każda ma swoje pięć minut, prawo do 

ekscesu. Głos ludu, śpiew, szyderstwo brzmi donośnie, ale bunt w niemal całym 

przedstawieniu wyczerpuje się w krzyku, pozbawionym np. opisów egzekucji, gilotyna 

pracująca w tle nie budzi strachu, nie ma krwi, uciętych głów, kukieł znienawidzonych 

arystokratów. Reżyser unika naturalizmu, ale rewolucja traci zęby. 

  Na tle dobrze skomponowanych i zagranych scen zbiorowych, ostro 

wyartykułowanych racji ludu blado wypada konflikt głównych bohaterów, chociaż w tych 

rolach Bubień obsadził wyrazistych aktorów: Sławomira Maciejewskiego i Jarosława 

Felczykowskiego. De Sade Felczykowskiego nie przypomina eleganckiego markiza, jest dość 

otyły, ociężały, wygląda na mało zainteresowanego spektaklem, który przygotował. Mówi, że 

„każde ciało ma w sobie straszliwa siłę”, ale to tylko słowa, niepoparte demonstracją erotyki i 

jakimikolwiek  aluzjami. Najbardziej zmysłową i prowokacyjną postacią jest Duperret 

Kowalskiego (zresztą chyba najbardziej żywa postać tego spektaklu). Nawet scena 

biczowania de Sade’a, wizualny manifest jego poglądów, jest mało wyrazista. Podobnie 

zresztą wygląda kreacja Marata, uwięzionego w wannie. Bierność wodza rewolucji 

zdumiewa, bardziej przekonuje jego przyjaciel, Roux (Roger Vontobel), nawołujący do nowej 

rewolucji. 

 Dlaczego obaj protagoniści są tacy bierni i obojętni? Dlaczego rewolucja markiza de 

Sade jest tak aksamitna, a rewolucyjność Marata tak elegancko nijaka? W przypadku Sade’a 

można mówić o syndromie reżysera, który stworzył spektakl i nie chce jak Kantor wchodzić 

w jego obręb, stoi z boku i czeka aż teatralna pułapka na myszy schwyta jakieś ofiary. To 

spektakl ma odkryć najważniejsze myśli markiza. Spektakl mało zmysłowy, a jednak 

prowokacyjny i będący pułapką na Marata i na Coulmiera (Paweł Tchórzelski), 

przedstawiciela nowej demokracji. W oczach Sade’a Marat został odcięty od swoich ideałów 

(pracy dla innych, działań dla innych, rewolucji w imię wspólnoty równych ludzi). Został 

odcięty przez własne ciało, przez ból i swędzenie skóry, z którym jest sam na sam. 
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 Samotność jest bowiem jednym z istotnych tematów spektaklu Bubienia. Samotny jest 

reżyser de Sade, samotny jest cierpiący Marat, samotna jest Charlotte Corday, morderczyni, 

która idzie z nożem przez obce miasto, wypowiada po niemiecku swoje kwestie, budując 

ścianę obcości między sobą i innymi chorymi, między sobą i widzami, którzy w większości 

nie rozumieją jej słów. Marat wciąż mówi o miłości do ludu. A Sade posyła mu ładną i cichą 

dziewczynę. I Marat odpręża się. Pewnie pierwszy raz w życiu. Z uśmiechem zachęca 

Corday, by podeszła bliżej. Kładzie głowę na brzegu wanny. Pewnie pierwszy raz w życiu nie 

myśli o rewolucji. I raz wreszcie widzi przed sobą jednostkę. Przez tę ładną dziewczynę 

zapomina o czujności, przez nią jego rewolucja się kończy. Ile wielkich spraw, szczytnych 

zamierzeń znalazło swój koniec w ramionach pięknej dziewczyny, ile rewolucji zakończył 

sztylet pojedynczego mordercy. Ile razy egoizm jednostki doprowadził do upadku wielki bunt 

– zdaje się mówić de Sade-reżyser. I to jest pułapka na Marata i jego ideę rewolucji. 

 Pułapka na Coulmiera jest bardziej dotkliwa. Po zabójstwie Marata pacjenci-aktorzy 

rzucają się na swoich strażników. Bunt kończy się śmiercią m. in. Coulmiera. Takiego 

zakończenia dramat Weissa jeszcze nie miał. Było tych zakończeń pięć czy sześć, sam autor 

wciąż je zmieniał, u Swinarskiego triumfowała śmierć, u Brooka bunt wariatów kończył 

gwizdek inspicjentki. U Bubienia triumfuje życie, a raczej, jak to nazwała Hanna Arendt, 

proces życiowy. Władza, która sądziła, że może ujarzmić naturę, ludzkie popędy agresywne i 

seksualne, poniosła klęskę. Na scenie, mówiąc słowami Arendt, „pozostała tylko „siła 

przyrodnicza”, siła samego procesu życiowego, któremu jednako podlegają wszyscy ludzie i 

wszystkie ludzkie czynności [...], i którego jedynym celem, o ile w ogóle ma on jakiś cel, jest 

przetrwanie gatunku zwierzęcego, jakim jest człowiek.” 

Władza ma wiele środków do utrzymania w posłuszeństwie ludzi, ale represja nigdy 

nie unieważnia stłumionych pragnień zwierzęcia, jakim jest człowiek. Dyskurs Marata i 

Sade’a o wolności – dla wszystkich (ludu) czy dla każdego (jednostki)? – zostaje rozwiązany 

przez danie trzeciej odpowiedzi: wolność dla gatunku, dla życia, z perspektywy którego 

śmierć kilku jednostek nie jest niczym strasznym – pozwala wyładować popędy, robi miejsce 

dla żywych, a umarli i tak posłużą za pożywienie dla natury. 

W sferze intelektualnej interpretacji dramatu Bubień odkrywa interesujący pogląd na 

świat. Czyż nie życie było największym wrogiem rewolucji Marata, czyż nie ów proces 

życiowy przemawiał przez usta tych, którzy skarżyli się, że rewolucja nie rozwiązała 

problemu bólu ich zęba, przypalonej zupy, ryby, która nie bierze, niewygodnych butów? Czyż 

nie wolności dla procesu życiowego (bo przecież nie wolności politycznej czy wolności 

jednostki) domagają się lepperowcy blokujący drogi w całej Polsce? A mimo to po obejrzeniu 
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finałowej sceny spektaklu Bubienia czułem chłód, brak emocji. I niewiarę w możliwość takiej 

rewolucji. Wychodząc z teatru, pomyślałem, że prawdziwe emocje, prawdziwa temperatura i 

możliwość rewolucji są gdzieś indziej. Tam, gdzie Wersal się skończył, poza teatrem. 

 

 

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu i Kampnagel Hamburg: Marat/Sade Petera Weissa, reżyseria: 

Andrzej Bubień, scenografia: Elżbieta Terlikowska, muzyka: Tomasz Hynek, premiera: Hamburg, 5 

lutego 2003 r., Toruń, 15 lutego 2003 r. 
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Teatr jest delikatny  

 

 

 O Wiśniowym sadzie Czechowa Konstanty Stanisławski w swojej autobiografii pisał: 

 

„[...] sztuka jest bardzo trudna. Jej urok leży w nieuchwytnym, głęboko ukrytym 

aromacie. Aby go poczuć, należy jakby rozchylić pączek kwiatu i zmusić go do rozwinięcia 

płatków. Powinno to jednak nastąpić samo przez się, bez gwałtu, w przeciwnym razie 

zgniecie się delikatny kwiatek, który zwiędnie.” 

 

Nic dodać, nic ująć. Ta zmysłowa metafora odnosić się może do teatru w ogóle, do teatru jako 

trudnej i tajemniczej sztuki: realizuje się w teatrze tyle sztuk, a nikt nie wie, jak stworzyć 

dzieło, które roztoczy wokół siebie ów aromat, teatralne piękno. 

 Oglądam premierę akademicką Wiśniowego sadu w reżyserii Andrzeja Bubienia. I nie 

wiem, co o tym przedstawieniu myśleć. Twórcy spektaklu zrobili, co trzeba. Reżyser dobrze 

zna tekst, jego genezę i strukturę estetyczną, przetłumaczył go na polski, zajrzał do 

najnowszych (rosyjskich!) książek i pełen szacunku przystąpił do prób. Aktorzy pracowali 

nad postaciami, scenograf stworzył ciekawą scenografię, kompozytor sugestywną muzykę. I 

co? Wszystko jest, tylko brak najważniejszego. Brak aromatu, nastroju i głębokich emocji.  

Strategia reżysera, aby nie odcinać kuponów od sukcesu inscenizacji Wujaszka Wani i 

zrealizować Wiśniowy sad bez reżyserskich pomysłów, wydaje się logiczna. Andrzej Bubień 

zredukował swoje reżyserskie zapędy do minimum. Scenografia Aleksandry Semenowicz jest 

oszczędna: to ramy okien i drzwi rozpięte na metalowej kratce, które równie dobrze stanowią 

fasadę domu Raniewskiej, jak ścianę pokoju wewnątrz niego. Wygląda ta ażurowa 

konstrukcja nieco jak szkielet domu – wnikamy przez ściany do jego nieprzytulnego wnętrza, 

przestrzeń podzielona jest na dwa plany, tak jak w scenie przybycia Raniewskiej, kiedy z 

głębi sceny mocne światło wydobywa korowód postaci. Scena sprawia wrażenie pustej, 

rozległej. Powstaje przestrzeń dla aktorów, w których ręce reżyser oddaje los spektaklu. To, 

co ważne, ma się wydarzyć między nimi. 

O ile szkielet scenografii pobudza przynajmniej wyobraźnię, o tyle przestrzeń 

międzyludzka, zaledwie naszkicowana, pozostawia widza obojętnym na los postaci. Tylko 

jedna z nich jest pełnym, żywym człowiekiem: Firs Mieczysława Banasika, stary sługa – 

komiczny, gdy tęskni za pańszczyzną, i wzruszający, gdy zamknięty w pustym dworze 



 46 

wyrusza w ostatnią podróż. Tylko w jego roli nie ma niepotrzebnych słów i gestów, jest 

pewność, głębia, wyrazistość. 

Kiedy  spektakl się kończy, mam wrażenie, że Wiśniowy sad jako dramat zestarzał się. 

Do widzów nie trafia ważne dla reżysera przesłanie opowieści o ludziach bez domu i bez 

korzeni. Trudno też wierzyć słowom Andrzeja Bubienia o czasie potrzebnym aktorom do 

zarażenia się „bakcylem Czechowa”. My, widzowie nie mamy czasu, by czekać na coś, na 

cud. Spektakl odgradza od nas jakaś bariera. Być może bariera estetyki teatru iluzji – zbyt 

wiele tu udawania, przebrań i kostiumów, tymczasem w sztukach Czechowa (to znów słowa 

Stanisławskiego) nie powinno się grać, lecz „trzeba być, to jest żyć, istnieć”. 

Tydzień później oglądam dwa spektakle podczas IV Festiwalu Szkół Podstawowych 

organizowanego w Szkole Podstawowej nr 1. Występują teatry Między Wierszami i Zapałka, 

których zespoły składają się z ludzi głęboko upośledzonych umysłowo i ich opiekunów. 

Wrażenie jest piorunujące. Oglądam teatr, który teatrem już nie jest, aktorów, którzy nie są 

aktorami, oglądam spektakle, które są kawałkami świata przeniesionymi na scenę. 

W spektaklu Teatru Między Wierszami Bernadety Binnebesel, która jest tu reżyserem, 

scenografem i jedną z „aktorek”-opiekunek, nie pada z ust „aktorów” ani jedno słowo. Przy 

akompaniamencie muzyki (Preisner, muzyka z filmu Amelia i w całości pieśń Anny Szałapak 

Grajmy Panu), odbywa się na scenie tytułowe „wędrowanie, Panu granie”, będące uroczystą 

afirmacją życia i losu. Sześć wózków z siedzącymi na nich chłopcami, prowadzonych przez 

sześć opiekunek, krąży po scenie w powolnym tańcu. Tak jakby prosto ze spaceru wjechali na 

scenę, tocząc ze sobą codzienny szeptany na ucho dialog i chcąc się z nami spotkać na chwilę. 

Chłopcy nie umieją mówić, proste czynności jak zdmuchnięcie świecy czy chwytanie 

patyka, to dla nich spore wyzwanie. Są pełnoletni, ale umysł zatrzymał się na poziomie 

półtorarocznego dziecka. W rękach mają raz foliowe anioły z balonami-głowami, innym 

razem falującą płachtę folii. Dla nich bycie na scenie jest zabawą, na twarzach widać 

autentyczną radość, zniecierpliwienie, podekscytowanie. Kontakt z opiekunkami jest 

autentyczny, szepty, niesłyszalne na widowni, dostosowane do chwili, do uśmiechów lub 

grymasów na twarzy scenicznego partnera. Operowanie rekwizytem to rzeczywiste zmaganie 

ciała z przedmiotem wymykającym się z dłoni. To nie jest teatr, bo nikt nie ma kostiumu, nikt 

nie gra innej roli niż tę, którą ma na co dzień: upośledzonego człowieka na wózku, 

„zrośniętego” z drugim człowiekiem, który prowadzi go przez świat, szepcze w ucho, co 

robić, uspokaja. Bo nie ma życia bez drugiego człowieka.  

Zarazem nikt nie jest tu sobą – są odświętni, skupieni. Asia, która ze swą opiekunką, 

Katarzyną Baszurą, animatorką Teatru Zapałka, w spektaklu Sen pewnie ściska w dłoni patyk 
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z uwięzionym na jego końcu ptakiem, grając wraz z trójką ubranych na czarno kolegów sen o 

lataniu, po spektaklu wraca do „życiowej” roli: wyrywającej się i pokrzykującej, niespokojnej 

dziewczyny. Teatr daje im szansę przeżycia emocji głębokich, radosnych, spektakl Sen, który 

wydaje się być estetycznie wysmakowaną formą teatru plastycznego, jest zarazem terapią 

lęku przed ciemnością, lęku przed zasypianiem, przed mocnym światłem.  

Dla widzów to także forma terapii. Spektakle są pretekstem do spotkania z ludźmi, na 

których twarzach odbija się pragnienie życia. Oni są ucieleśnieniem siły ludzkiego ducha, 

który może mieszkać w kruchym i bezwładnym ciele, który zmienia grymas w uśmiech, który 

przyciśnięty do ziemi marzy o lataniu. Takiego ładunku emocji nie ma w Wiśniowym sadzie 

Andrzeja Bubienia. Tutaj są prawdziwi ludzie, pierwowzory postaci Czechowa, i poruszająca 

metafora życia jako wędrówki. 

Trzy dni później znów oglądam Wiśniowy sad. Jedenasta rano. Na widowni młodzież 

szkolna. Pierwsza część spektaklu grana jest świetnie. Niektóre postaci nabrały przez ten 

tydzień barw. Waria Agnieszki Wawrzkiewicz nie jest już tylko jednobarwną cierpiętnicą, w 

Ani Julii Balsewicz można się zakochać jak Trofimow i współczuć losowi dziewczyny, która 

chciałaby być z matką, a wciąż wędruje między Paryżem i domem jarosławskiej babci. W 

drugiej części jest gorzej. Scena balu drażni schematyzmem. Karina Krzywicka gra 

Raniewską nierówno. Podczas balu jest nerwowa, nawet histeryczna, ale brak jej ludzkiego 

ciepła. 

Widownia w drugiej części coraz bardziej się nudzi. Chcą do domu, teatr to 

zawracanie głowy. Finał zostaje zepsuty. Kiedy Raniewska i Gajew schodzą ze sceny, 

zrywają się burzliwe oklaski. Nikt już nie słucha, co mamrocze Firs, nikogo nie obchodzi 

dramat staruszka. Ani tym bardziej delikatny teatr. Są bezczelni jak Jasza Dariusza 

Bereskiego. „Nudzisz mnie, stary (Ziewa) Mógłbyś nareszcie odwalić kitę.” Kurtyna opada, 

nikt nie wychodzi do oklasków. I słusznie. Takim widzom nie warto się kłaniać. Zastanawiam 

się, ile jeszcze czasu trzeba, aby ten spektakl nie budził żadnych zastrzeżeń? Nie wiem, czy to 

w ogóle możliwe, za dużo tu niejasności, za wiele mnie drażni. Teatr jest delikatną sztuką, 

łatwo ją zepsuć. W scenie balu wszyscy na scenie byli rozdrażnieni, ale nie jest chyba dobrze, 

gdy także widz wychodzi z teatru rozdrażniony.  

  

 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu: Wiśniowy sad Antoniego Czechowa, reżyseria: Andrzej 

Bubień, scenografia: Aleksandra Semenowicz, muzyka: Tomasz Hynek, premiera 27 marca 2004 r. 
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3. Iwona Kempa 

 

 

Bar Major, czyli Polska 

 

 

Męski głos odlicza po niemiecku do dziewięciu. Kończy: „Aus”. Na scenę wyjeżdża 

mężczyzna na wózku inwalidzkim, za nim drepcze niepozorny fryzjer. W tle widać klatkę, w 

środku plastikowe skrzynki, napis Bar Major, na pierwszym planie uliczny kran i kałuża 

wody, po lewej latarnia, po prawej stolik. Aż do bocznych lóż wylewa się malowane, 

zachmurzone niebo. Zaczyna się golenie i osobliwa rozmowa mocno okraszona 

wulgaryzmami. Skonsternowani widzowie zastanawiają się, na jaki spektakl trafili: na 

inscenizację nowego dramatu polskiego brutalisty o zapyziałym, popegeerowskim 

miasteczku, czy na Woyzecka Büchnera. 

Przedwojenny przekład Lieberta został uzupełniony przez reżyserkę Iwonę Kempę 

przekleństwami, których z lubością nadużywają szczególnie trzy postaci: Kapitan (Paweł 

Tchórzelski), Major (Marek Milczarczyk)  i Doktor (Michał Marek Ubysz). Niemieckie 

koszary zostały zamienione na polski bar, w którym łatwo kupić tanie wino. Szyld Bar Major 

wskazuje na „właściciela” – Tamburmajora (to taka ironiczna gra słów: bar Major – 

tamburmajor). Major stał się tutaj „biznesmenem”, Franz Woyzeck – swojskim Frankiem, 

Marie – Marysią, panną z dzieckiem, Andres – Andrzejem, sprzedawcą w sklepie. A cała 

miasteczkowa społeczność zamieniła się w zdegenerowany tłum pijaczków, kloszardów, 

dziwaków, których przyciąga od bladego świtu światło żarówki w sklepie i butelka wina – 

jedyna tutaj droga ku transcendencji. Jesteśmy w Polsce. Czy ten zabieg nie spłaszcza 

wymowy dramatu Büchnera? Nie. 

 Woyzeck jest inny niż pozostali mieszkańcy miasteczka. Ciągle gdzieś biegnie, spieszy 

się, podczas gdy reszta przesiaduje pod sklepem i już nawet na nic nie czeka. Maciejewski gra 

tę postać oszczędnie, niewiele o niej wiemy, niewiele przedziera się na zewnątrz. Może 

czasem lękliwy gest dotknięcia ręki Marii, może spokój w rozmowie z Andrzejem. Uczucia 

pozytywne między postaciami nie są tu nazwane, przyjaźń, miłość do dziecka czy do kobiety 

to słowa na wyrost. Tylko pogarda zabrzmi czystym tonem w scenach znęcania się nad 

Woyzeckiem przez Majora.  
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Woyzeck wciąż biegnie, ale nie na tyle szybko, by uciec od upokorzeń. Dla Majora i jego 

towarzysza jest małpą w mundurze, którą można zamknąć w klatce baru podczas 

„rytualnego” ceremoniału poniżania (Andrzej, gdy to się zaczyna, bez słowa zabiera kasę i 

czeka obok na koniec „zabawy”). Dla Kapitana Woyzeck jest obiektem połajanek i szyderstw, 

dla Doktora królikiem doświadczalnym. Dla Marii jest tylko dostarczycielem pieniędzy. 

Zrobił dziecko, niech płaci – to logika działań dziewczyny. „A jednak jestem dziwką” – mówi 

po randce z Majorem, jakby była dumna z tego. Czyż nie należy być dumnym z łatwo 

zarobionych kolczyków? Woyzeck Maciejewskiego na wszystkie szykany reaguje z dziwnym 

spokojem, próbuje coś mówić, ale nikt go nie słucha. Maciejewski gra dość oszczędnie, ale 

wydaje się, że nadal za dużo tu niepotrzebnych gestów. Można by tego Woyzecka jeszcze 

mocniej wcisnąć w milczenie. 

To wszystko nie znaczy, że nie ma w nim emocji. Ciężar odzwierciedlania nastrojów 

głównego bohatera spoczywa na muzyce Nine Inch Nails i Rammstein. Mroczność i patos 

muzyki, jej dynamika i dramatyzm w dużej mierze pozwalają uciec od rodzajowości 

obrazków popegeerowskiej rzeczywistości. Muzyka tworzy nastrój i staje się komentarzem do 

tego, co dzieje się na scenie. Już początkowe odliczanie to cytat z utworu Rammstein Sonne 

(Słońce). Wstaje dzień. Decydujący dzień w życiu Franka, który biegnie, aby nadążyć za 

światem albo przed światem uciec. Zatrzyma się w zapadającej w pamięć scenie, gdy Major 

(Marek Milczarczyk) tańczy z Marią wśród mieszkańców miasteczka w rytm utworu Ich will. 

Widzimy pokraczne cienie, które jak robactwo tłoczą się w pobliżu żałośnie migających 

lampek, widzimy Majora, który obłapia Marię. Widzimy kłębowisko ludzkich wszy, które 

budzą nie litość, lecz obrzydzenie. Słyszymy „Ich will”, „Ja chcę!” – głos woli mocy, głos 

zemsty i zniszczenia, który odzywa się w duszy Woyzcka.  

Czy nie ma racji Franek gniewnie przyglądając się z boku tej Polsce, o której 

chcielibyśmy zapomnieć, nędznej i zapijaczonej. Czy nie ma racji, marząc o oczyszczeniu 

świata z istot półżywych, gnijących za życia? Czy w chwili gniewu nie jest ten Woyzeck 

reprezentantem drugiej Polski – ludzi na widowni, zanurzonych w jako takim dobrobycie, 

często pełnych gniewu na tamtą Polskę, którą – tak jak Woyzeck – chcieliby rozgnieść jak 

pluskwę.  

Przepaść między Polską nędzy i Polską względnego dobrobytu jest tu bowiem pozorna. 

Wolelibyśmy identyfikować się z wrażliwym chłopakiem, który ma rację w walce z 

cynicznym światem. Może jednak powinniśmy przyjrzeć się „inteligencji” na scenie, 

zobaczyć nasze postawy w zgryźliwych i przetykanych „kurwami” morałach Kapitana, w 

cynicznym hedonizmie Majora, który żeruje na ludzkich bydlętach i zbiera grosz do grosza na 
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swoją wódkę. A nade wszystko – w postaci Doktora, który dla dobra swojej kariery pochyla 

się „obiektywnie” nad Woyzeckami i kocimi wszami i „naukowo” nie widzi w ludziach ludzi.  

Iwona Kempa komplikuje jeszcze ten prosty obraz „bogaczy” i „nędzarzy”. Każe nam 

zobaczyć tych drugich jako rodzinę. Po raz pierwszy w scenie opowieści Babci (świetny 

epizod Wandy Ślęzak) o dziecku-sierocie, które chciało dojść do księżyca, słońca i gwiazd. 

Jak na fotografii siedzą blisko siebie babcia czesząca włosy Marysi (w której na koniec 

odzywa się poczucie winy) oraz upośledzony umysłowo Karol (Dariusz Bereski) przy wózku 

z dzieckiem. Oto rodzina Marii: babcia, jej wnuki i prawnuk. Na zdjęciu brak ojca i matki. Po 

raz drugi widzimy rodzinę Woyzecka i Marii w finale –  ustawionego jak do fotografii 

mordercę z dzieckiem w wózku nad trupem „żony” i matki. To znów rodzina bez rodziców: 

bez matki, która umarła i bez ojca, którego za chwilę zabierze policja. 

 Dlaczego Woyzeck zabił ukochaną? Nie z zazdrości, nie w stanie niepoczytalności. 

Nie dlatego, że był człowiekiem zdemoralizowanym. Kiedy przytula Marię podczas 

ostatniego spotkania, słyszymy znów muzykę Rammstein. Mein Herz brennt. Moje serce 

płonie – brzmią słowa songu, a Woyzeck wbija nóż w ciało ukochanej, tuli ją, powtarza 

kilkakrotnie „jeszcze nie”, najpierw niepewny, czy udało mu się ją zabić, potem z prośbą w 

głosie, by nie odchodziła: jeszcze nie... umieraj. Zarzuca sobie jej ręce na szyję, chce, by go 

objęły. Na próżno. Trze czoło i chyba żałuje tego, co zrobił. Przychodzi z dzieckiem do jej 

trupa. Uśmierzył gorączkę Marysi, gorączkę jej ust i ciała. Uśmierzył swoją gorączkę, 

chorobę ciała i ducha. I uśmierzył gorączkę świata, który zmierzał ku upadkowi. Zatrzymał 

świat, który pędził donikąd, zatrzymał Marysię, która chciała uciec do lepszego świata, 

zatrzymał wreszcie swój szaleńczy bieg. Bieg ku czemu? 

Jeżeli w tym świecie jedynym słońcem jest żarówka w barze, jeżeli nad tym światem nie 

świeci żaden Bóg, jeżeli to świat bez matki, to ku czemu może prowadzić wyścig Woyzecka z 

ludźmi i z czasem? Świat bez matki to więcej niż świat rodzin w kryzysie. Świat bez matki to 

świat osierocony. Chodzi o sieroctwo egzystencjalne. O samotność i wykorzenienie ludzi. 

Nieprzypadkowo w finale rozbrzmiewa utwór grupy Rammstein Mutter o nienawiści do 

matki, o bezdomności i alienacji dziecka, które chce zabić swoją matkę, zerwać z nią wszelkie 

więzi, nawet za cenę własnej śmierci. Morderstwo popełnione przez Woyzecka ma swe 

racjonalne i irracjonalne motywacje. W głębokim sensie jest jednak manifestem zawiedzionej 

miłości, która rodzi piekącą nienawiść do kobiet. Nienawiść do kobiety oznacza nienawiść do 

matki za brak ciepła i za porzucenie, nienawiść do cielesności, do ślepego pożądania, nad 

którym człowiek nie zawsze potrafi zapanować. I wreszcie nienawiść do natury, która nie jest 
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dla człowieka matką, nie jest nawet „ramieniem piastunki” (jak pisał w wierszu Sieroctwo 

Norwid), i w dodatku  pcha ludzi do czynów niegodnych. 

W finale Woyzecka w reżyserii Iwony Kempy świat się zatrzymuje. Co stanie się za 

chwilę? Z pewnością – możemy dopowiedzieć – pojawi się policja oraz „znawcy” ludzkich 

wszy z notatnikami i kamerami. Zaczną analizować przypadek mordercy. Jak Doktor pochylą 

się nad nim i będą próbowali podać przyczyny tragedii. Z pewnością uda im się sprawnie 

umieścić ten casus w katalogu społecznych degeneracji. Jako przypadek (niestety) typowy dla 

(niestety) naszych czasów. W konkurencji z nimi teatr Iwony Kempy (tu trzeba wspomnieć 

jej znakomite dwa spektakle, wcześniej zrealizowane w Toruniu Końcówkę Becketta i 

Samotny zachód MacDonagha) wypada o niebo lepiej. Nie przykłada „naukowych” miar do 

ludzkiego losu, nie wypowiada „mądrych” sentencji. Pokazuje człowieka i jego samotność. 

Jego ból i wieloznaczność jego czynów. Teatr Iwony Kempy to teatr niespokojnego sumienia 

i poczucia winy za świat, jaki jest. Teatr, który stawia nam przed oczami Woyzecka, na 

jakiego zasłużyliśmy i Polaków, którymi jesteśmy. Mamy lustro przed nosem i to, co w nim 

widać, nie jest dla nas pochlebne. Nie sposób nie zadać sobie pytania, jak długo jeszcze 

będziemy oglądać w teatrze taki obraz Polaków, i jak długo będziemy myśleli, że to nie nasza 

wina. 

 

 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu: Woyzeck Georga Büchnera reżyseria: Iwona Kempa, 

scenografia: Tomasz Polasik, premiera 29 listopada 2003 r. 
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Niebieski cyrk 

 

 

 To przedstawienie trzeba koniecznie zobaczyć. Niebieski, niebieski, niebieski, polska 

prapremiera sztuki Zoltana Egressy w reżyserii Iwony Kempy zrealizowana w Teatrze im. W. 

Horzycy to widowiskowa, ciepła opowieść o prowincjonalnej trupie cyrkowej, małej 

zbiorowości wielkich oryginałów, wśród których ze świecą szukać cyrkowych artystów. 

Spektakl ma dość nieskomplikowaną fabułę: oto cyrk Filadelfia próbuje przystąpić do 

europejskiego stowarzyszenia cyrków i wydobyć się ze wschodnioeuropejskiej biedy, cóż 

skoro brak mu odpowiedniego poziomu i przystąpienie się nie udaje. Fabuła to jednak tylko 

pretekst do pokazania galerii ludzkich typów. Toruńscy aktorzy grają z wdziękiem cyrkowych 

outsiderów, profesjonalnie wykonują numery – i te wymagające iluzjonistycznych 

kwalifikacji, i te, w których trzeba żonglować, chodzić na szczudłach, zionąć ogniem.  

Na drugą część spektaklu można by się właściwie wybrać z dziećmi, bo cyrk 

Filadelfia pokazuje barwne widowisko na wyższym nawet poziomie niż w didaskaliach 

dramatu sugerował autor. Kto w dzieciństwie bywał w cyrku, z nostalgią przypomni sobie 

atmosferę tamtych lat, z radością weźmie udział w loterii i może uwieczni się na zdjęciu z 

polaroidu. To nic, że nie ma tu zwierząt – taki to cyrk, „lama zdechła”. To nic, że to niezbyt 

wyszukana rozrywka, widowisko wypełnione kiczem, amerykańską muzyką z lat 

sześćdziesiątych w rodzaju California Dreaming. W miejsce intelektualnych rozważań mamy 

pełną emocji opowieść o ludzkich słabościach i ich stosunku do wyzwań, które stawia świat. 

Tu najważniejsi są ludzie.   

 Pierwsza i trzecia część spektaklu Iwony Kempy, które ukazują kulisy życia w cyrku, 

nie są już przeznaczone dla dzieci, pojawia się wiele grubych słów, dosadnych żartów. 

Śmiejemy się z ludzkich ułomności, z erotomanii, kłopotów z pęcherzem, krótkowzroczności, 

śmiejemy się z kalekiej angielszczyzny Mamuśki (Wanda Ślęzak). Śmiejemy się, bo toruńscy 

aktorzy wykorzystują każdą okazję do rozśmieszenia widzów. Śmiech przekracza ramy 

cyrku, teatru, ogarnia świat, uwalnia od wyrzutów sumienia, że z ludzkich nieszczęść śmiać 

się nie wypada. W gruncie rzeczy Iwona Kempa daje nam w Niebieskim do zrozumienia, że 

wszyscy mamy jakieś wady, dziwactwa, ułomności. Stąd też każdy człowiek ma prawo do 

słabości, ma prawo do odstępstwa od „normy”, do bycia innym. 

 W czasie tego wieczoru są też momenty powagi. Beztroski śmiech jest pułapką na 

widza, który zostanie zderzony ze smutnym finałem cyrkowej komedii. Mnie zrobiło się 

smutno dwa razy. Po raz pierwszy w finale, kiedy na prośbę Fila (Paweł Tchórzelski), 
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dyrektora cyrku, który dowiedział się, że jest śmiertelnie chory, cyrkowe widowisko zostaje 

powtórzone – specjalnie dla niego. Fil Tchórzelskiego to jedyna postać w spektaklu, która 

została ukazana w całej tragikomicznej pełni ludzkiego życia. Paradoks polega na tym, że Fil 

jest klaunem. Subtelnie wprowadzona wiadomość o jego rychłej śmierci kładzie się cieniem 

na dotychczas jasnej atmosferze przedstawienia. Ten klaun żegna się ze światem cyrkowym 

widowiskiem. Im mniej mówi o sobie, tym mocniej zdajemy sobie sprawę, że to zapewne 

ostatni spektakl – w jego cyrku i w jego życiu. Jest coś ujmująco smutnego w pospiesznie 

odgrywanym występie, coś straceńczego. 

 Przypominają się wtedy świeże całkiem zdarzenia: odejście ludzi wielkich. Jakby ten 

spektakl, w którym tak wiele spraw – jak na teatr – dzieje się naprawdę (wszak aktorzy 

demonstrują swoje realne umiejętności, wchodzą na widownię i zabierają widzów na scenę, 

ogień, woda, zdjęcia z polaroidu są także jak najbardziej prawdziwe), został włączony w nurt 

życia poza teatrem przez (nomen omen) niebieskiego reżysera. W dniu planowanej premiery 

spektaklu umarł Jan Paweł II, w dniu kolejnej, przesuniętej o dwa tygodnie premiery – 

profesor Artur Hutnikiewicz. Fil w spektaklu Kempy zastanawia się nad tym, jaką twarz ma 

Bóg, który obdarował go tak trudnym prezentem – bliską śmiercią. I nie sposób nie 

zastanawiać się wraz z nim, jaki jest Bóg, który w tak teatralny sposób, zgodnie z 

estetycznym duchem współczesności, miesza komedię z tragedią, teatr z życiem. Czyż nie 

trzeba reżyserskiej intuicji, by przesyconemu ciepłym, rubasznym humorem przedstawieniu, 

którego oglądanie widz powinien kończyć w nastroju lirycznego pogodzenia ze śmiercią, 

przydać wymiar realnej żałoby, która uderza w przekonanie ludzi o trwałości naszego świata. 

Czy ten Bóg nie umieścił nas na scenie kosmicznego, niebieskiego cyrku,  w teatrze, który 

jest „życiem płacony”? 

 Po raz drugi zrobiło mi się smutno po rozmowie z twórcami spektaklu, która od 

pewnego czasu tradycyjnie kończy wieczór uniwersyteckiej premiery w Teatrze im. W. 

Horzycy. W tej rozmowie uniwersytet próbował jeszcze raz porozumieć się z teatrem, 

zadawał „niewłaściwe” pytania albo niestosownie milczał, a teatr śmiał się albo odpowiadał 

wymijająco. Nawet Klakier brnął w paradoksy: usiłował zadać nieuniwersyteckie (mądre? 

głupie?) pytanie, będąc zarazem elementarną cząstką uniwersytetu. Najlepiej poszło z 

autorem dramatu Zoltanem Egressy. Może dlatego, że towarzyszyła mu świetna tłumaczka z 

węgierskiego. Być może my, Polacy, nie umiemy ze sobą rozmawiać. I brak nam tłumacza z 

polskiego na polski. Brak otwartości i zaufania do drugiej strony, że nie zadaje pytań, by 

komuś zrobić przykrość, by „zabłysnąć”. Na całe szczęście tego wieczoru pojawiły się także 

pomosty możliwego porozumienia. Spektaklowi Iwony Kempy towarzyszy inspirujący do 
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myślenia, uniwersytecki – w najlepszym tego słowa znaczeniu – program. A po premierze 

cały uniwersytet (ten, który chodzi do teatru) bardzo długo i mocno bił brawo. 

 

 

Teatr im. Wilama Horzycy: Niebieski, niebieski, niebieski Zoltana Egressy, reżyseria i opracowanie 

muzyczne: Iwona Kempa; scenografia: Tomasz Polasik; prapremiera polska 16 kwietnia 2005 r.  
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Tyrania intymności 

 

 

Kiedy ogląda się w telewizji obrazy codzienności współczesnego człowieka, można 

ulec złudzeniu, że prawdziwe życie przeniosło się do łóżka i to na łóżko skierowana jest dziś 

uwaga całego świata. W naszym świecie panuje tyrania intymności, na widok publiczny 

wystawia się nagość ciała, obnażone dusze, najdrobniejsze emocje i uczucia. Szukając 

„prawdy” o człowieku, współcześni eksploratorzy świata zaglądają do łóżek zwykłych ludzi i 

polityków, artystów i biznesmenów. Plaża Petera Asmussena także należy do opowieści tego 

rodzaju, traktuje o intymnych sprawach dwóch par spędzających urlop w tym samym hotelu. 

W toruńskiej inscenizacji Iwony Kempy, będącej polską prapremierą sztuki duńskiego 

dramatopisarza, ta mało efektowna opowieść, z której łatwo byłoby zrobić wyciskający łzy 

melodramat albo odcinek telenoweli o miłości i wakacyjnej zdradzie, staje się próbą 

odpowiedzi na pytanie, dlaczego współczesnym ludziom z takim trudem przychodzi życie we 

dwoje. 

 W oszczędnej scenografii spektaklu zrealizowanego na Scenie na Zapleczu Teatru im. 

Wilama Horzycy dominują dwa łóżka, przedzielone umowną niewidzialną ścianą. Do tego 

kilkoro drzwi i dwa stoliki w jadalni. W tym hotelu wszystkie pokoje są takie same. W 

każdym zamknięta para ludzi, której widzowie mogą niemalże zajrzeć w oczy. Wrażenie 

bliskości zwiększa ponadto nastrojowa muzyka poprockowa (Cranberries, R.E.M.) i przede 

wszystkim fotografie twarzy czwórki bohaterów sztuki, wyświetlane na ścianie w 

momentach, gdy Jan, mąż Sanne (Sławomir Maciejewski) lub Verner, mąż Benedicte 

(Tomasz Mycan) fotografują, chcąc utrwalić wspomnienia z wakacji, a może nawet dokonać 

rzeczy po stokroć istotniejszej: utrwalić życie, które przepływa im przez palce. 

 W spektaklu Iwony Kempy najważniejsze jest jednak aktorstwo, jak zwykle w jej 

przedstawieniach nasycone żywiołem komicznym, z postaciami rysowanymi czasem farsową 

kreską, czasem nastrojowo-lirycznymi. Brak tu tylko komizmu rubasznego z dosadnymi 

określeniami, które odstręczały od spektakli Iwony Kempy bardziej konserwatywnych 

teatromanów. Jest za to duch zespołowej pracy, aktorzy grają pod nieustanną presją 

partnerów, którzy kończąc sceny nie znikają za kulisami, lecz obserwują badawczo, co robią 

pozostali. Nie chodzi tu tylko o ciągłe przypominanie, że jesteśmy w teatrze. Na twarzach 

tych, którzy w pewnych scenach pozostają gdzieś z boku, można zobaczyć napięcie, 

komentarz do obserwowanych zdarzeń. Kiedy Verner usiłuje porozumieć się z żoną, Sanne z 

łóżka w swoim pokoju z nadzieją wypatruje jego powrotu. Wszelkie relacje między ludźmi, 
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nasycone erotyzmem i chęcią przekroczenia granic „mojego” ciała, okazują się tutaj 

związkami otwartymi na zewnętrzną presję – choćby spojrzenie osoby trzeciej. Bo jest to 

spektakl o więziach między ludźmi: więziach, które kiedyś wiązały, a dziś już tylko więżą, 

które nie łączą, lecz zniewalają. O skostniałej więzi małżeńskiej rutyny, o więzi poprzez 

spodziewane i nienarodzone dziecko, o więzi wierności wciąż podgryzanej przez cielesne 

pożądanie, pogoń za nowym obiektem seksualnym. W takich związkach ludzie szamoczą się 

z sobą, ranią nawzajem, ale kiedy tracą partnera, nagle zaczynają za nim tęsknić. 

 W toruńskiej Plaży z przyjemnością ogląda się Sławomira Maciejewskiego, który 

bryluje i efektownie przeobraża z poczciwego gaduły w nieoczekiwanie ognistego kochanka, 

a później naznaczonego kalectwem niemowę, oraz Jolantę Teskę, kreującą kobietę w średnim 

wieku, która z równie wielką ostrożnością i wahaniem decyduje się na romans, jak i na 

powrót do roli „wiernej” żony. Na szczególną uwagę zasługują jednak role młodszych 

aktorów, w obu przypadkach chyba ich najlepsze z dotychczas zagranych w Toruniu. O ile 

jednak Benedicte Mirosławy Sobik, mimo jej tragicznego losu, trudno polubić (nie wiadomo, 

czy cierpi z powodu niechcianej ciąży, zdrady partnera, czy utajonej choroby psychicznej), o 

tyle Verner Tomasza Mycana to wzbudzający sympatię kandydat na archetypową postać 

ponowoczesnego świata: fotograf, esteta, poszukiwacz przygód i romansów, wieczny 

chłopiec i narcyz, który wędrując po plażach, szuka przyjemnych doznań. Kiedy Verner traci 

dwie kobiety naraz, bo Benedicte popełniła samobójstwo, a Sanne wróciła do męża, pogrąża 

się cały w lirycznym smutku. Narcyz, który cierpi, wciąż zajęty jest tylko sobą. Kurczowo 

ściska pudełko z fotografiami palców Benedicte. Tyle mu po niej zostało. Ale też teraz cała 

należy do niego. Podobnie jak Jan pozbawiony mowy należy do Sanne – uśmiechniętej lekko 

opiekunki. 

Na koniec odkrywamy rzecz zaskakującą: w spektaklu Iwony Kempy cierpienie 

bohaterów nie stanowi w żadnym razie lekarstwa na ich egoizm i nieumiejętność życia we 

dwoje. Wcale nie chcą być z kimś drugim na równych prawach, nie chcą bliskości, lecz 

posiadania drugiego człowieka na własność. Skoro całe życie poszukiwali przyjemności dla 

swego narcystycznego „ja”, nie może dziwić, że nadal chcą traktować drugiego człowieka jak 

przedmiot, który dostarcza przyjemnych wrażeń, towarzystwa, koi samotność. Trudno nawet 

powiedzieć, czy bohaterowie Plaży w ogóle się kochali. W odniesieniu do relacji łączących tę 

czwórkę słowa „miłość”, „bliskość”, „bycie we dwoje” są za grube, nie oddają wszystkich 

odcieni emocji. Inaczej niż telewizyjnych serialach więzi między kobietami i mężczyznami 

nie są tu jednoznaczne, łączy ich miłość-niemiłość, bliskość-niebliskość. Happy endu więc 

nie ma. Tak jak nie było go w toruńskiej Pułapce Petera Gothara, gdzie Franz szczęśliwie 
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uniknął pułapek małżeństwa, rodziny i innych społecznych więzi. I został sam. Taka, jak się 

zdaje, jest dominująca tendencja w świecie prymatu jednostki i jej potrzeb. 

 

 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu: Plaża Petera Asmussena, reżyseria Iwona Kempa, scenografia: 

Tomasz Polasik, premiera: 9 września 2006 r.  
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Dlaczego miałbym myśleć o śmierci? 

 

 

 Dwie ostatnie premiery zrealizowane przez Iwonę Kempę w Teatrze im. Wilama 

Horzycy w Toruniu łączy temat śmierci ujmowanej z perspektywy egzystencjalnej, śmierci 

jako fundamentalnego wyzwania, które staje przed człowiekiem, kiedy tylko przyjdzie na 

świat. O ile jednak w spektaklu Dwa i pół miliarda sekund (będącym połączeniem pięciu 

utworów Samuela Becketta: jednoaktówek teatralnych Kwadrat, Kołysanka, Partia solowa, 

sztuki telewizyjnej Hej, Joe i fragmentu prozy Foirade II) rzuca się w oczy estetyka 

minimalizmu, o tyle w inscenizacji „komedii na osiem pogrzebów” Pakujemy manatki 

autorstwa Hanocha Levina powracają charakterystyczne dla spektakli Iwony Kempy 

„barwne” środki wyrazu: zręczne połączenie komizmu z tragizmem, obecność całej palety 

odcieni humoru – od czarnego po subtelnie liryczny, wyraziste aktorstwo, którego siła opiera 

się na współdziałaniu w tym akurat wypadku niemal całego toruńskiego zespołu, który 

prezentuje zbiorowy portret prowincjonalnej społeczności, w którym powinniśmy zobaczyć 

siebie i właściwy wymiar naszych codziennych spraw i ambicji. 

Co ciekawe, w Dwóch i pół miliarda sekund właściwie żaden z aktorów nie mógł 

rozwinąć skrzydeł, nawet ulubieni aktorzy Kempy – Sławomir Maciejewski i Paweł 

Tchórzelski – dusili się w gorsecie realizowanych dość konsekwentnie scenicznych 

wskazówek autora Czekając na Godota. Cała trudność kreacji aktorskich opierała się na 

ograniczeniu ekspresji do minimum, uwięzieniu ciała w sztywnych ramach roli człowieka u 

kresu życia. Spektakl zebrał dobre recenzje, ale jestem pewien, że niejeden z widzów z ulgą 

opuszczał Scenę na Zapleczu, wychodząc w świat poza teatrem, gdzie pulsowało życie, nie 

dajace się sprowadzić do obrazu zakapturzonych, mnisich postaci przemierzających 

rytmicznie przekątne i boki scenicznego kwadratu. W Dwóch i pół miliarda sekund Iwona 

Kempa ukazała jedynie ciemną twarz śmierci, właściwie bez odrobiny światła, i szczerze 

wątpię, czy w ten właśnie sposób udało jej się nakłonić widzów do głębszej refleksji nad 

sprawami ostatecznymi. W ciemnościach widać mniej, a w ciemnościach absolutnych można 

usłyszeć co najwyżej bicie swego serca, znak, że jeszcze się nie umarło. Trzymając się tej 

personifikacji życia, można powiedzieć, że Pakujemy manatki Hanocha Levina w reżyserii 

Iwony Kempy pokazuje dwie przenikające się twarze świata, w którym żyjemy: ciemną twarz 

śmierci i nieco jaśniejszą twarz życia, nie ma tu czarno-białego schematu, gdyż życie dla 

bohaterów przedstawienia bywa tak samo trudne jak umieranie. 
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 Akcja sztuki Hanocha Levina toczy się na jednej ulicy prowincjonalnego izraelskiego 

miasteczka. Ludzie wiedzą tu o sobie nawzajem prawie wszystko, żyją z dnia na dzień, od 

obiadu do obiadu, od plotki do plotki, od pogrzebu do pogrzebu. Prowincja to chyba ulubiona 

przestrzeń toruńskiej reżyserki. W Samotnym zachodzie Martina McDonagha ukazała 

prowincję irlandzką, w Kamieniu i popiołach Daniela Danisa – kanadyjską, w Niebieskim, 

niebieskim, niebieskim Zoltana Egressy’ego – węgierską, w Woyzecku Georga Büchnera – 

niemiecką. Za każdym razem jednak prowincja nabiera w spektaklach Iwony Kempy 

zadziwiająco znajomych, typowo polskich rysów. Tak też jest i tym razem, o tym, że akcja 

sztuki toczy się w Izraelu świadczą tylko imiona bohaterów: Szabtaj, Elkanan, Cwi. Poza tym 

jesteśmy na prowincji, która wszędzie jest taka sama. Prowincjonalność okazuje się w 

spektaklach Iwony Kempy kategorią uniwersalną, opisującą świat, w którym żyje 

współczesny człowiek, czy raczej w którym nie bardzo podoba mu się żyć. 

 Na prowincji bowiem życie toczy się swoim tempem, od pogrzebu do pogrzebu. A 

między pogrzebami rozciąga się nieznośna pustka czasu, który trzeba czymś wypełnić. 

Nieprzypadkowo scenografię przedstawienia stanowi swego rodzaju poczekalnia, pusty 

prostokąt okolony nieregularnie rozstawionymi plastikowymi krzesełkami, na których 

przysiadają co rusz wyłaniające się zza kulis postaci. Postaci to mało powiedziane, bo mamy 

przed oczami korowód oryginałów o rysach karykaturalnych i groteskowych: garbusa Avnera 

Czkori (Paweł Kowalski), wyjętego żywcem ze skeczów kabaretu Ani Mru Mru, prostytutkę 

(błyskotliwa rola Marii Kierzkowskiej), chwiejącą się na rozkraczonych nogach, Szabtaja 

(Mieczysław Banasik), który umiera, bo nie może się wysikać, wrzeszczącą wniebogłosy 

Henię (Ewa Pietras), matkę Elkanana (Sławomir Maciejewski), któremu nie starcza siły woli, 

aby się ożenić lub wyjechać za granicę, starcza natomiast woli (i pieniędzy) na cotygodniowe 

wizyty u prostytutki, jedynej kobiety, z którą potrafi „rozmawiać” bez skrępowania. W 

gruncie rzeczy oglądamy serię humorystycznych miniscenek, jakby kabaretowych skeczy, w 

których widz ma okazję śmiać się z wszelkich ludzkich cech i postaw: z fizjologicznych 

niedyspozycji i z ciągłych narzekań, z erotomanii pogrzebowego mówcy i ochoczo 

przyjmowanych przez świeże wdowy zaproszeń na obiadki, z marzeń o Szwajcarii czy 

amerykańskiej narzeczonej albo o szczęściu we dwoje, obojętnie czy będzie to związek 

hetero- czy homoseksualny. Dialogi postaci układają się w chór niezadowolonych ze swojego 

życia, z miejsca, w którym są, z towarzystwa, w którym się znaleźli. Elkanan marzy o 

świeżości, o przewietrzeniu tej małomiasteczkowej stęchlizny i stagnacji. Jego matka marzy o 

wyrzyganiu się i doprawdy nie wiadomo, czy ma na myśli fizjologiczny czy egzystencjalny 

wymiar mdłości. Tu, gdzie są, bohaterowie Pakujemy manatki czują się źle. Jaka jest jednak 
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przyczyna tego samopoczucia, tego typowo polskiego narzekania na wszystko – na rząd, 

pogodę, drogi, sąsiadów i teściowe? Czy przyczyny nie tkwią w ludziach i ich postawie 

wobec świata? 

Bohaterowie toruńskiego spektaklu są ciągle w ruchu, ale tak naprawdę stoją w 

miejscu. Prowincja to przestrzeń, w której ludzie utknęli na amen i nie uda im się z niej 

wyrwać, prowincja to pułapka i dopust boży. Większość postaci czeka więc w tym świecie-

poczekalni na jakąś wielką zmianę w swoim życiu. Elkanan niejeden raz wychodzi z domu z 

walizką, by w ostatniej chwili zrezygnować z wyjazdu. Ci, którzy wyjeżdżają, np. do 

Londynu, bo „tam mają lepszą telewizję”, są równie zabawni jak ci, którzy zostają, by grać w 

brydża do końca świata. Prowincjonalność świata odebrała bowiem sens wszelkim podróżom 

i poszukiwaniom lepszego miejsca i lepszego życia. Rozumie to być może tylko babcia 

(Wanda Ślęzak), która mimo wielokrotnych prób syna (z inspiracji synowej), aby oddać ją do 

sanatorium czy domu starców, wciąż wraca do rodzinnego domu i ma w oczach wypisaną 

dezaprobatę dla prób pozbycia się jej. Mimo że spektakl toczy się w energicznym tempie, 

mimo przedsiębiorczych ruchów wielu postaci, mimo ciągłego wchodzenia i wychodzenia, 

zróżnicowanych rytmów dreptania, snucia się, kroczenia w konduktach pogrzebowych, 

wydaje się, że wszystko to pozory ruchu w niezmienionym od wieków kołowrocie życia i 

śmierci. 

 O tym, że nie ma na co czekać, bo czas się kończy nieubłaganie, bohaterowie 

spektaklu Iwony Kempy dowiadują się zazwyczaj w momencie śmierci kogoś bliskiego. 

Wtedy okazuje się, że czasu jest mało, że za późno przyszła myśl o normalnej rozmowie z 

matką czy ludzkim traktowaniu brata. Co uderzające, śmierć w Pakujemy manatki jest odarta 

z powagi, pozbawiona rysów heroicznych i dostojności. Bohaterom toruńskiego 

przedstawienia śmierć przydarza się po prostu, tak jak przydarzają się codziennie drobne 

zdarzenia losowe. Munia Pawła Tchórzelskiego, wzorcowy pantoflarz, umiera po tym jak 

pierwszy raz nakrzyczał na żonę, podczas obiadu, „w środku zupy”, Alberto Pinkas, autor 

jednozdaniowych pożegnań na pogrzebach mieszkańców, umiera podczas ekscesów 

erotycznych z przynoszącą pecha (najwyraźniej tak sobie, jak i innym) Bellą, Szabtaj zaś, 

pierwsza ofiara wiecznego kołowrotu śmierci, umiera, bo nie mógł się przez tydzień wysikać. 

Śmiejemy się z tych śmierci, kondukty pogrzebowe dość szybko znikają ze sceny, śmiejemy 

się też, o zgrozo, z nieboszczyków, takich jak wrzeszcząca wciąż na syna Henia, o której 

Motke (Marek Milczarczyk) mówi, że przeszła przez życie niezauważenie, „w ciszy”.  

Ten śmiech jednak w żadnym razie nie deprecjonuje śmierci jako zdarzenia 

najwyższej wagi. To cień śmierci właśnie pozwala ujrzeć ludzkie życie we właściwych 
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proporcjach, czyni mało ważnymi sprawy karier, pieniędzy, budowania domów i kupowania 

samochodów, wygodnego urządzania się na tym świecie. Bo skoro świat jest poczekalnią, to 

przyszliśmy tu tylko na chwilę. I za chwilę przyjdzie pakować manatki, więc nie ma co 

myśleć absurdalnie o zadomowieniu w poczekalni, na plastikowym krzesełku. W miejscu, w 

którym ludziom najbardziej doskwiera obecność innych ludzi oraz samotność, która pcha z 

powrotem ku ludziom. W jakimś stopniu uwolnienie z tej pułapki przynosi dopiero śmierć. 

Henia, która marzy o spotkaniu z nieżyjącym Cwi, zmienia grymas złości na łagodny 

uśmiech, kiedy parę chwil po śmierci wchodzi z nim na scenę. Tak uśmiechniętych 

nieboszczyków widzieliśmy na dużej scenie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ostatnio 

chyba osiem lat temu, kiedy grano tu Makbeta Eimuntasa Nekrošiusa. Do dziś pamiętam 

Banka z siekierą w plecach i łagodnym uśmiechem na trupiobladej twarzy. Tamten spektakl, 

podobnie jak i inne wielkie szekspirowskie inscenizacje Nekrošiusa, był manifestacją wiary 

reżysera w istnienie duchowego wymiaru świata, który przenika sferę naszej codzienności. 

Świata duchów, w którym człowiek osiąga wreszcie upragniony spokój. W Pakujemy manatki 

Iwony Kempy nie ma aż tak zdecydowanych akcentów. W jej spektaklach zazwyczaj, tak jak 

w Woyzecku, niebo jest zachmurzone, a istnienie Boga wysoce niepewne. Finałową scenę 

przedstawiającą niebiański human traffic, spacery umarłych, którzy dopiero po śmierci 

doświadczyli bliskości swoich bliskich, można interpretować zarówno jako senne marzenie 

siedzącego na proscenium Elkanana, jak też – i tę interpretację zdecydowanie wybieram – 

rzadką w spektaklach Iwony Kempy wizję duchowej łączności żywych z umarłymi. Gdyby 

nie fakt, że mamy do czynienia z czarną komedią, toczącą się w farsowym tempie i 

zabarwioną niejednokrotnie wisielczym humorem, oraz że finałowi towarzyszy piosenka Red 

Hot Chilli Peppers, można by to przedstawienie dopisać nawet do szacownej tradycji polskich 

Dziadów. Jest to wizja świata do przyjęcia zarówno przez skrajnych ateistów, jak i religijnych 

fundamentalistów, wizja życia podszytego śmiercią, rozwijającego się na grobach umarłych. 

Co ciekawe, wizję tę toruńska reżyserka tworzy w oparciu o łańcuch niemal kabaretowych i 

zdawałoby się błahych skeczy. Nie pierwszy to jednak spektakl, w którym Iwona Kempa 

zręcznie przekracza wymiar beztroskiej komedii. Ku ludzkim sprawom. 

 

 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu: Pakujemy manatki Hanocha Levina, przeł. Jacek Poniedziałek, 

reżyseria: Iwona Kempa, scenografia: Tomasz Polasik, premiera: 31 marca 2007 r. 

  



 62 

„Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie” 

 

 

Jest śmiesznie, jest wesoło, jest średniowiecznie. W najnowszym spektaklu Iwony 

Kempy na podstawie dramatu Howarda Brentona In extremis nad sceną góruje jasno 

oświetlony krzyż, a na scenie panuje frywolny nastrój, którego nie przyćmiewa scenografia ze 

smugami światła, imitującymi w udany sposób mroczne wnętrza średniowiecznych kaplic, 

pustkę pól albo las, przez który wędrują mnisi. Wystarczy dodać kilka drewnianych stołków, 

kilka pustych foteli na widowni, aby przenieść akcję do szkoły dla teologów lub na dwór 

króla Francji. Opuszczona z góry ściana z drzwiami tworzy dom, w którym kanonik Fulbert 

(Marek Milczarczyk) odkrywa romans Heloizy z Abelardem. Historię opowiadaną wiernie 

przez reżyserkę, niemal kropka w kropkę za autorem sztuki, dobrze znamy, jej smutny finał 

także, a jednak pod ręką Iwony Kempy skrzy się ta opowieść humorem, który sprawia, że 

łatwiej znieść dramatyzm losów słynnych kochanków. I autor, i toruńska reżyserka dają nam 

satyryczny obraz Kościoła katolickiego w XII w. z wyraźnymi sugestiami, że chodzi bardziej 

o aluzje do współczesności niż historycznie wierne przedstawienie tamtych czasów. Kiedy 

kanonik Hulbert wchodzi na scenę wraz z Heloizą i jej towarzyszkami, na widowni światło 

nie gaśnie – tak jakby współczesny biskup łaskawie przyszedł do teatru z wizytacją. Innym 

razem kochankowie uciekają z domu Hulberta przez środek widowni – po oparciach foteli. A 

Bernard z Clairvaux, jak na pokutnika przystało, gramoli się spod sceny.  

Iwona Kempa bawi się wizją średniowiecza wykreowaną przez Brentona – tak ateista 

widzi chrześcijaństwo. Jest to wizja bezlitosna: sprzątaczki chodzące po scenie (dopisane 

autorowi sztuki przez reżyserkę) głośno narzekają na wszechobecnych mnichów. Słusznie, bo 

mnisi ci nie są wolni od słabości: nienawykli do postów, nieskłonni do myślenia, jak papugi 

klepiący wersety z Biblii, pazerni na doczesne dobra i usługi prostytutek. Obrazu 

degrengolady sług Kościoła dopełnia synod pijanych biskupów, który ma wydać 

„obiektywny” wyrok w dyspucie między Abelardem i Bernardem. Antyklerykalne w 

wymowie i komiczne w wyrazie sceny z udziałem mnichów (uwagę zwraca zwłaszcza 

błyskotliwa para Jarosław Felczykowski jako Alberik i Radosław Garncarek jako Lotholf)  

przesłaniają – i jest to niewątpliwie słabość tego spektaklu – kluczowy problem, który na 

okładce „Dialogu” z tekstem dramatu Brentona został celnie streszczony w dwóch zarzutach: 

„W Twojej etyce nie ma wiary” (Bernard do Abelarda), „W Twojej wierze nie ma etyki” 

(Abelard do Bernarda).  
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Siła tego starcia i wnioski z niego płynące zależą od kreacji dwójki antagonistów. W 

spektaklu Kempy wybór wydaje się jasny: między słuszną postawą chrześcijańskiego 

racjonalisty, Abelarda, i niesłuszną postawą religijnego fundamentalisty, szaleńca i oszołoma, 

Bernarda z Clairvaux. Któż mógłby nie stanąć po stronie młodego, przystojnego chłopaka, 

którego gra Tomasz Mycan, odważnego dyskutanta, umiejącego zapędzić w kozi róg 

mistrzów teologii? Jego wolnomyślicielstwo połączone jest z osobistym urokiem, erotyzmem 

i skłonnością do zabawy. Szkoła filozoficzna Abelarda mieści się pod gołym niebem, wykład 

to taneczny korowód, w którym powtarza się lekko dialektyczne wywody. Abelard jest nie do 

zatrzymania, bo – jak trafnie ujęła to Szymborska w wierszu Głos w sprawie pornografii: 

 

„Dla takich, którzy myślą, święte nie jest nic. 

Zuchwałe nazywanie rzeczy po imieniu, 

rozwiązłe analizy, wszeteczne syntezy, 

pogoń za nagim faktem dzika i hulaszcza, 

lubieżne obmacywanie drażliwych tematów, 

tarło poglądów – w to im właśnie graj.” 

 

Właściwie można by cytować cały wiersz poetki. Abelard zdobywa stronników wrażeniem, 

że myślenie jest czystą przyjemnością, a Boga mają na wyciągnięcie ręki. Każdy dogmat, 

tezę, myśl można podważyć, obalić, nadszarpnąć serią sofistycznych pytań.  

Na tle Abelarda Bernard z Clairvaux w kontrowersyjnej kreacji Sławomira 

Maciejewskiego wypada jako dyskutant marnie. Macieiejewski, ubrany w biały habit 

cystersów, w mgnieniu oka potrafi zmienić się w demona inkwizycji. Pełen jest sprzeczności. 

To asceta, który odmawia sobie nawet wody, a zarazem ma ambicję rządzenia światem, 

mianowania papieży i królów. To cichy chrześcijanin, który liże pokaleczone stopy Lotholfa, 

ale z ekstatycznego wymiotowania (Maciejewski czyni to tak sugestywnie, że pewnie wielu 

widzom robi się niedobrze) i ostentacyjnego brudu uczynił swój znak firmowy, część 

przyszłej legendy świętego. Miewa mistyczne rozmowy z Chrystusem, ale mają one, tak jak 

prawie wszystkie sceny spektaklu, wydźwięk komiczny. Zwycięstwo na synodzie w dyspucie 

(czytaj: pokazowym sądzie) przemienia Bernarda ostatecznie w figurę makiaweliczną. Po tym 

jak zniszczył swojego wroga, przychodzi do niego, aby się pojednać. Fałsz tej sceny jest 

uderzający. Tak jak fałszywa jest dobrotliwość Bernarda w ostatniej rozmowie z Heloizą.  

Szybko można się jednak zorientować, że Bernard z Clairvaux został zręcznie 

wypatroszony i wypchany trocinami. Z mistyka zrobiono polityka, z katolika wariata. 
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Korzyść z deformacji jest tylko jedna – jeśli spojrzy się na Bernarda jak na lustrzane odbicie 

znanego ojca dyrektora, a na cały spektakl jak na satyrę (pamflet?) na tzw. kościół toruński, 

co w Toruniu nabiera pikanterii i jest przyjmowane przez wielu widzów z radością. Prawie 

wszyscy mamy dość powitań w rodzaju „A co tam nowego u ojca Rydzyka”. Doraźna 

publicystyka nie była chyba jednak zasadniczym celem spektaklu. Tyle że chrześcijaństwo 

zostało tu pozbawione całej płaszczyzny duchowej i intelektualnej. Bernard nie wydaje się 

osobą wierzącą w Boga. Podobnie Abelard, który chrześcijańską postawę przyjmie dopiero na 

synodzie – kiedy drżący i blady w milczeniu zniesie obelgi przeciwnika. Wcześniej mamy 

tylko chrześcijaństwo rodzajowe (paradę dziwaków i hedonistów) albo opresywne (do 

klasztorów zsyła się jak do więzienia największych grzeszników). Na tym tle Abelard, ksiądz, 

który klepie po tyłku zakonnice i swoją ukochaną, nieletnią uczennicę, którą uwiódł, wcale 

nie wydaje się godny naśladowania. Szacunek budzi jego los, a nie jego racjonalizm, który 

polega na sprowadzaniu do absurdu systemu filozoficznego Platona lub literalnie czytanej 

Biblii. Nie mówiąc o dwulicowym pomyśle potajemnego ślubu z Heloizą, który nie zamknie 

Abelardowi drogi do opactwa, a przy okazji zniszczy marzenia Heloizy o wolności. Dziękuję 

za taki racjonalizm i za taką etykę.  

Jeśli więc miałbym wybierać między postmodernistycznym racjonalizmem Abelarda a 

radiomaryjnym fundamentalizmem Bernarda, to wybieram... filozofię (czytaj: umiłowanie 

mądrości) Heloizy (w delikatnej, dziewczęcej kreacji Matyldy Podfilipskiej). Czynię to 

wbrew mojej płci i wbrew radykalnym tezom filozofek-konstruktywistek, wbrew 

pseudonaukowym wywodom Dawkinsa przeciw chrześcijaństwu, a zarazem wbrew 

ustawodawcom z Arabii Saudyjskiej, którzy prawo jazdy dają kobietom przed trzydziestką 

wyposażonym w pisemną zgodę męża.. Bowiem w dramacie Brentona tylko Heloiza, cicha 

dziewczyna, mocno i zdecydowanie mówi (jeśli w ogóle dopuszczą ją do głosu) nie o 

ideologii, ale o prawdzie. Z łatwością przychodzi mi identyfikowanie się z jej czystym 

pragnieniem wolności i z jej błędną wiarą w to, że ktoś w naszym zastępstwie może 

realizować nasze marzenia, z jej pragnieniem cielesno-zmysłowego doświadczenia świata i z 

wiarą w Arystotelesa – tego samego, który kobiety czynił poddanymi mężczyzn, a 

niewolników nie uważał za ludzi. 

 

 

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu: In extremis. Historia Abelarda i Heloizy Howarda Brentona., przeł. 

Krzysztof Puławski, reż., scenografia i oprac. muzyczne: Iwona Kempa, kostiumy: Katarzyna 

Zawistowska. Prapremiera polska: 10 maja 2008 r.  
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4. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt 

 

 

Między drewnianą płytą i wyobraźnią 

 

 

 W przypadku wielkich, poetyckich arcydzieł, takich jak Sen nocy letniej, każdy 

reżyser staje przed jasną alternatywą: uruchomić całą dostępną machinę teatralną, flugi i 

zapadnie, tryby i trybiki, sceny obrotowe w służbie efektownej inscenizacji lub na odwrót - 

pozbawić scenę wszelkich ozdób, dekoracji i cudów techniki, oddając teatr wyobraźni – 

swojej i widzów. Łatwiej jest chyba mnożyć efekty sceniczne, olśniewać feerią barw, 

bogactwem kostiumów i rozbuchaną fantastyką niż stworzyć celne impulsy dla wyobraźni, 

sugestywne obrazy pobudzające do gorączkowej twórczości umysł i serce każdego widza. 

Przekonuje o tym Peter Brook pisząc o swych inscenizacjach Szekspirowskiej Burzy 

tworzonych na przestrzeni kilku dziesięcioleci reżyserskiej pracy. Swoje inscenizacje Burzy 

ułożył w ciąg wiodący od pokus wystawnej inscenizacji do prostego teatru wyobraźni. 

Reżyser przemierzający tę drogę musiał wsłuchiwać się uważnie w swe mgliste intuicje, aby 

móc wydobyć na jaw ostateczną, najlepszą z możliwych, formę inscenizacji. Intuicję musiał 

łączyć z rzemieślniczą sprawnością, aby idea przeobraziła się w sceniczny konkret, aby z 

desek narodził się fantastyczny sen, tak jak zrobił to w swoim spektaklu Oskaras Koršunovas. 

 Oskaras Koršunovas jest znany z tego, że nie lubi wystawnej inscenizacji, szuka wraz 

ze scenografem jak najprostszej wizji przestrzeni dla każdego nowego spektaklu. Tak zrobił w 

Starusze 2, pokazywanej podczas Kontaktu’98, gdzie najważniejszym elementem scenografii 

było tło z czarno-białych pasów. W Śnie nocy letniej sam jest reżyserem, scenografem i 

choreografem, który na pustą scenę, do podateńskiego lasu przynosi kilkanaście desek-płyt, 

za każdą z nich kryje się jeden z aktorów ubranych w drelichowe ogrodniczki. „Leśna” część 

spektaklu wypada najefektowniej. Las u Koršunovasa żyje, drewniane płyty wędrują, tworząc 

coraz to nowe konfiguracje: leśny labirynt. Płyty mają ręce, które gotowe są uszczypnąć 

intruza, złapać w pułapkę bez wyjścia, mają nogi, które pozwalają lasowi ruszyć w pogoń za 

przestraszoną nie na żarty Heleną. Helena (Rasa Samuolytė), która wybiegła do lasu za 

Demetriuszem, chwytana przez leśne ręce, potrącana, chce wybiec stamtąd tak szybko, jak 

tam wbiegła. Biegnie w miejscu, las desek także - dystans się nie zmniejsza, słychać za to 

coraz głośniejsze sapanie dziewczyny. Lecz, jak to w bajkach bywa, gdy tylko ona odwraca 
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głowę w stronę prześladowców, las widziadeł i potworów zastyga w bezruchu. Las jest 

zupełnie taki, jak w słowach Puka opowiadającego o panicznej ucieczce ateńskich 

rzemieślników: 

 

„Popłoch taki, 

 Że nawet zwykłe zarośla i krzaki 

Za prześladowców brali - bo też ciernie 

Czepiały się ich rękawów, niezmiernie 

Wzmagając trwogę.” 

 

Sam Puk zostaje wniesiony na scenę – w ogrodniczkach i z czarną chustką na głowie 

zasłaniającą to nos, to oko – na powietrznym moście z płyt ułożonych na głowach aktorów. 

Zaraz za nim pojawiają się Tytania i Oberon ze swoimi orszakami, które wyglądają jak dwa 

niezwykłe kwiaty, niemalże ukwiały z mnóstwem ruchliwych rąk-czułków. 

 W tym lesie z drewnianych płyt wszyscy – ludzie, elfy i zwierzęta – zapadają w sen. 

Płyty stają się kołdrami. Lizandra i Hermii nie łączy – tak samo jak u Szekspira – „kołdra 

wierności”. Helena zasypia na mchu za płytą postawioną na sztorc. Lizander zaś szukając 

okrycia podnosi płytę z przyklejonym do niej Pukiem, odrywa duszka od niej, palec po palcu, 

i zasypia. Zapada cisza, przerywana tylko przez posapywania i drobne poruszenia śpiących. 

Rozespany Puk przystępuje do czarów. Czarodziejskim kwiatem jest w jego rękach łożysko 

kulkowe turlane po krawędzi płyty nad miejscem, gdzie zasnęła Hermia. Za chwilę jeszcze 

przybiegnie Helena i zaśnie pod zbyt krótką „kołdrą” Lizandra, co pozwoli na rozegranie 

komicznej sceny przeciągania deski na swoją stronę oraz sprawi, że spełni się czar Puka i jego 

pomyłka. 

 Młodzi Ateńczycy przyszli do lasu – jak wiemy – prosto od tronów Tezeusza i 

Hipolity. „Miejska”, początkowa część spektaklu nie wypada tak efektownie jak sceny w 

lesie. Wszystko za sprawą wątpliwej urody płyt. Zaczyna się od ich dworskiego tańca. 

Aktorzy prowadzą drewniane płyty w kolejnych ukłonach i figurach. Taniec jest piękny, 

poetycki, ale te deski? Stają na drodze wyobraźni. Niwelują skutecznie dworski blichtr tej 

części dzieła Szekspira. Na środku pojawia się królewska para. Tezeusz jest tylko płytą 

mówiącą głosem Mindaugasa Lungisa. Zamiast Hipolity widzimy przerzucone przez drugą 

płytę długie rdzawozłote włosy Aliny Zujytė. Wydaje się, jakby siedzieli tyłem do widowni. 

Egeusz zaś wraz z córką i kandydatami do jej ręki podchodzi od tyłu z nieśmiałą prośbą o 

posłuchanie. Respekt Egeusza jest zresztą aż nadto widoczny w jego postawie – Nerijus 
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Gadliauskas wychyla zza płyty tylko głowę. Władza, przed którą stanął, nie ma twarzy, 

rozkazuje i nie znosi sprzeciwu. Jest wielką abstrakcją. To wada, bo chociaż Ateńczycy się jej 

boją, widzowie chyba mniej (jeżeli w ogóle). Podczas spotkania po spektaklu reżyser mówił o 

swoim zamiarze pokazania konfliktu między Prawem i Miłością. Drewniane płyty miały się 

zatem przemienić w tej scenie w tablice Prawa. Czym innym są jednak intencje, a  czym 

innym rzeczywistość na scenie. Trudno skojarzyć deski z ateńskim kodeksem. Sprawia to, że 

racje Prawa brzmią nieporównanie słabiej niż czysty głos Miłości, zwłaszcza głos Hermii 

błagającej o litość nie Tezeusza, lecz Hipolitę. Tylko kobieta zrozumie kobietę. 

Koršunovas tworzy ciekawe portrety czwórki młodych: Hermii (Airida Gintauskaitė) 

– dziewczyny przenoszącej góry, gdy jest kochana, i zupełnie zagubionej, gdy czary Puka 

odebrały jej ukochanego, Lizandra (Darius Gumauskas) – przystojnego fajtłapy, Heleny (Rasa 

Samuolytė) - nieładnej, lecz budzącej dużą sympatię, rezolutnej kobietki (kojarzącej się z 

witalnymi kobietkami ze spektakli Nekrošiusa) i Demetriusza (Rytis Saladžius) – 

długonosego i przeraźliwie chudego młodziana z wrodzoną vis comica. Pomiędzy tą czwórką 

rozgrywa się dynamiczny i tryskający humorem spektakl miłosnych uniesień i zawodów, 

pościgów i ucieczek, czarów i magnetyzmu miłości, kojarzący się nieodparcie z komiksem. 

Tak jak w scenie rozmowy Heleny z Demetriuszem, gdy ten schowany za płytą-tarczą (może 

tarczą uczciwości, o której mówi Helena) z przerażeniem wpatruje się w ręce-szpony 

wbijające się w jego żebra. Kobieta-drapieżnik wreszcie dopadła swoją ofiarę: szkielet 

niechęci został przyszpilony do deski. Brawurowo rozgrywa się scena kłótni, gdy 

rozzłoszczona, bo podejrzewająca spisek, Helena rozpływa się w uśmiechu, bo chłopcy 

padają do jej stóp chroniąc przed upadkiem. W tym czasie Hermia na próżno symuluje 

zachwianie równowagi. Chwieje się wystarczająco długo, aby wywołać salwę śmiechu, lecz 

beznadziejnie krótko, aby którykolwiek z młodzieńców raczył ją zauważyć. Czyż nie jest to 

żywy pokaz „sprawiedliwej” Miłości? Czyż nie taka „przyjaźń” podszyta duchem rywalizacji 

łączy często najlepsze przyjaciółki? Konflikt kończy się, rzecz jasna, happy endem; Puk z 

płytą, na którą wysypał kulki z łożyska, osobliwe nasiona magicznego kwiatu, przywraca 

światu harmonię. 

Nie zawsze jednak obraz miłości jest w spektaklu Koršunovasa tak klarowny i 

niebanalny. Komiks wszak rzadko zagłębia się w poważne rozważania. Na tegorocznym 

festiwalu o wiele więcej do powiedzenia na temat miłości miał Grzegorz Jarzyna w 

Magnetyzmie serca według Fredry. Jarzyna odkrywając przy pomocy różnych konwencji 

teatralnych coraz to nowe pokłady Fredrowskich rozmyślań nad naturą miłości, nie tylko 

pokazał, jak współczesna młodzież grzęźnie po uszy w konwencję miłości bez słów, 
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rozebranej i ograniczonej do seksu, lecz także udowodnił, że bawiąc się beztrosko można 

równocześnie spojrzeć serio na najważniejsze z ludzkich uczuć. Nie pamiętam, kto 

kiedykolwiek tak poważnie traktował Fredrowski „magnetyzm serca”. Nie jako mesmeryzm, 

mediumizm i fluidy  w eterze – pseudonaukową bujdę, lecz jako tajemnicze oddziaływanie 

obu płci. Bo chociaż wiemy już, że miłość ma zapach feromonów, że mózg ma płeć, że 

kobiety są z Wenus, a  mężczyźni z Marsa, to przecież naprawdę niewiele wiemy o miłości. 

To dziwne, w erze komputerów, globalnej ekonomii, telewizyjnych okien na globalną wioskę 

wiemy o niej naprawdę niewiele. W porównaniu ze spektaklem Jarzyny Szekspirowska 

komedia miłości w inscenizacji Koršunovasa wypada słabiej. Różnica co najmniej taka, jak 

między pierwszym i drugim miejscem w werdykcie jury. Choć talent reżyserski jest 

porównywalny.  

 Pisząc o Śnie nocy letniej nie sposób zapomnieć, że jest to także komedia o teatrze, a 

sceny prób i występów teatru ateńskich rzemieślników należą do popisowych scen 

komicznych. Koršunovas wykreśla większość scen składających się na ten wątek. Co prawda 

pojawiają się kilkakrotnie rzemieślnicy, a  wśród nich między innymi łatacz miechów 

Piszczała – wysoki i „twarzowy”, idealny materiał na odtwórcę Tyzbe oraz krawiec Chudzina 

– aktorka z obiema nogami w jednej nogawce szerokich spodni, z drugą nogawką w ręku, 

poruszająca się jak gejsza. Ale sceny z ich udziałem są do maksimum okrojone. Najciekawiej 

wypada próba na polanie, zarośla to szczelnie ustawione obok siebie płyty, które uchylając się 

pozwalają na to, aby Podszewka-Piram i Piszczała-Tyzbe znienacka, robiąc fikołka, znikli w 

zaroślach. Za chwilę wyłania się Podszewka jako osioł – z nogami Piszczały jako uszami! 

Dynamicznie toczy się scena paniki rzemieślników, którzy tego osła ujrzeli. Wokół płyt 

biegają najpierw trzy, cztery postaci, wśród nich Puk. Tłum uciekających rośnie. W końcu aż 

dziw bierze, że płyty jeszcze stoją, bo wydaje się, jakby nikt już ich z tyłu nie podtrzymywał. 

Cóż jednak z tych efektów, skoro prawie cały piąty akt z prezentacją spektaklu rzemieślników 

został skreślony. To tak jakby reżyser nie dokończył spektaklu lub też nie chciał się śmiać z 

amatorskiej trupy, usuwając skrupulatnie krytyczne uwagi na jej temat. A  szkoda, bo stracił 

tym samym okazję do spojrzenia w lustro na siebie samego, na teatr – z dystansem i z 

pogodnym uśmiechem. 

 Czy zatem Koršunovas lekceważy autotematyczny wymiar komedii Szekspira? Chyba 

nie. Przecież jego aktorzy są ubrani jak rzemieślnicy, jego rekwizyty: płyty i łożysko kulkowe 

są żywcem wzięte ze stolarskiego i mechanicznego warsztatu. Ten sen (i Sen) grają 

rzemieślnicy, teatr to rzemiosło, a  nie wydumany artyzm lewitujący ponad ziemią. Spojrzenie 

na teatr wypada tu serio, a  nie komicznie. Do rozważań nad kondycją współczesnego teatru i 
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współczesnego artysty bardziej nadawałaby się chyba Burza (którą w tym duchu 

zinterpretował zresztą Zbigniew Brzoza w spektaklu pokazywanym także na 

Kontakcie’2000). A tak w wyniku decyzji reżysera Sen nocy letniej jako komedia więcej traci 

niż zyskuje.  

 To dziwne, ale oglądanie spektaklu Koršunovasa niesie ze sobą niekłamaną 

przyjemność, w porównaniu z którą pisanie recenzji, ważącej bilans zalet i wad, mającej 

wniknąć w tajniki inscenizacji, przynosi szereg znaków zapytania i rozczarowań. Czytelnika 

recenzji trzeba więc koniecznie ostrzec przed wpisanym w zawód krytyka „obowiązkowym” 

szukaniem dziury w całym. Bo przecież bez wątpienia mamy do czynienia z wielkim talentem 

reżyserskim, który zajmuje odrębne miejsce wśród litewskich twórców. Koršunovas jest 

bardziej ascetyczny w środkach wyrazu niż Nekrošius, stroni od barokowych wizji tak 

częstych u twórcy słynnych „żywiołowych” inscenizacji Hamleta i Makbeta. Jest też bardziej 

stonowany i mniej skłonny do patosu niż Tuminas, z którym łączy go jednak zamiłowanie do 

zabawy na scenie - nie wyłącznie na użytek interpretacji inscenizowanego dzieła, lecz dla 

czystej radości grania, bawienia się teatrem. W Śnie budowanym z drewnianych płyt nie 

zawodzi go dobrze pojęta rzemieślnicza solidność, o którą upomina się Brook, trochę gorzej z 

intuicją, która podsunęła pomysł scenografii z drewnianych płyt. Płyty – acz solidne – nie 

wszystkie sensy Szekspirowskiego Snu nocy letniej zdołały udźwignąć. Powstało widowisko 

efektowne, lekkie, świetnie zespołowo zagrane, ale stawiające między aktorami i wyobraźnią 

nieprzeniknioną barierę drewnianych płyt. I co ważne: ten paradoksalny sen z desek, ulotny i 

materialny zarazem nie zdążył się dośnić do końca. Jakby niewprawny reżyser obudził nas, 

widzów, zbyt wcześnie. A my – przebudzeni, strąceni z deski jak Puk – czekamy z 

niedosytem, ale i nadzieją na nowy wieczór w teatrze i nowe sny. Dośnione już do końca i 

przez tego samego reżysera. 

 

 

Oskaro Koršunovo Teatras z Wilna: Sen nocy letniej Williama Shakespeare’a, reżyseria scenografia i 

choreografia Oskaras Koršunovas, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’2000, prezentacja 25 

maja 2000 r. 
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Teatr i entertainment 

 

 

 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt jest od jedenastu lat jak lustro 

ujawniające urodę dobrych i wybitnych przedstawień i jak krzywe lustro dla złych i 

nieudanych. W tej grze luster powstają pomiędzy spektaklami najistotniejsze napięcia 

festiwalu, jedne przedstawienia rosną z dnia na dzień, inne kurczą się, karleją i idą w 

niepamięć. Drugi dzień tegorocznego Kontaktu. Spektakl brytyjskiej grupy Forced 

Entertainment Północ: przebudzony i spoglądający w dół. Niewiele mówiący tytuł, 

niepokojąco długi czas trwania spektaklu zapisany w programie. Sześć godzin. Kto widział 

dwa lata temu równie forsowne widowisko (forced entertainment!) tego teatru Quizoolę, wie 

już, że widz ma prawo wyjść w trakcie spektaklu. A jakie prawa mają aktorzy? Do ich 

dyspozycji są dwa rzędy wieszaków zarzuconych ubraniami i tekturowymi „tablicami” z 

napisami. Każda godzina spektaklu rozpoczyna się od forsownego biegu piątki aktorów już w 

kostiumach, komentujących siebie lub partnerów przy pomocy napisów na tekturze. „Dobry 

glina w złym filmie”. „Szczęśliwa matka trójki dzieci”. „Zamachowiec”. „Wybitny 

intelektualista”. „Jan III Sobieski”. „Córka taksówkarza” (ta, która najdłużej biegnie w 

miejscu). Napisy są angielskie, ale łatwo można je zrozumieć. Po paru minutach muzyka 

cichnie. Aktorzy wciąż zmieniają stroje i napisy, już nie biegną. Co rusz jedna osoba siada w 

fotelu i odpoczywa. Odpoczywa, lecz gra – opatrzona tekturowym komentarzem przez 

pozostałych. Show staje się magnetyzujący, hipnotyczny, coraz bardziej nuży, z rzadka ktoś 

się śmieje. Wciąż to samo – nowe stroje, nowe tożsamości. Aktorzy wchodzą w role 

bezboleśnie, utożsamiają się z nimi, aby bez żalu porzucić je na rzecz nowej postaci. O co 

chodzi? Skojarzenia są banalne i wpływają na odbiór całego przedsięwzięcia. Scena to ekran 

telewizora. Setki kanałów, tysiące seriali. Wciąż nowe kombinacje tych samych klocków 

tworzących nowe układanki. Wszystko już było. Pozostaje jałowe składanie znanych 

klocków. Widz wchodzi w tę medialną przestrzeń w dowolnym momencie i opuszcza, kiedy 

chce. Nie ma początku, nie ma końca. Show must go on. Oglądam jeszcze kawałek ostatniej 

godziny. Zaduch nie do wytrzymania. Znów kostiumy i napisy, napisy i kostiumy. Wychodzę. 

Świat to wielka telewizja. Targ ludzki, na którym liczą się rozpoznawalne stroje i lakoniczna 

formuła opisująca „osobowość”. Męcząca zabawa. Męcząca rozrywka. Męczące widowisko. 

 A jednak to, co na początku wydawało się banalnym happeningiem, w miarę 

oglądania kolejnych przedstawień rosło do rangi lustra ukazującego prawdziwe oblicze 

kolejnych festiwalowych spektakli-układanek. Komponowanych ze znanych klocków, z 
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których rodzi się zabawa, widowisko, a może nawet teatr. Weźmy spektakle o malarzach: 

Daaali Els Joglars (Minstreli) z Katalonii i Chagall... Chagall... Akademickiego Teatru 

Dramatycznego im. Jakuba Kolasa z białoruskiego Witebska. Klocki były bardzo podobne: 

„znany malarz z mego kraju”, „kobieta zakochana w malarzu”, „przyjaciele, krewni i znajomi 

malarza”. I klocek najważniejszy: „chęć ocalenia pamięci o malarzu takim, jakim był 

naprawdę”. O ile jednak postać Dalego uzyskała na scenie ludzki wymiar, także dzięki 

wyeksponowaniu jego malarstwa (przy użyciu technik multimedialnych) i skandali 

związanych z jego osobą, o tyle w spektaklu białoruskim największe ożywienie wywoływały 

epizody wprowadzające koloryt lokalny – splot kultur białoruskiej, polskiej, żydowskiej i 

rosyjskiej  w Witebsku, mniej pociągał papierowy, żalący się na pierwszym planie Chagall. 

Dali w spektaklu Katalończyków to przeciwnie postać pełnokrwista, budząca żywe emocje. 

Denerwujący egocentryk, który kpi z innych wielkich malarzy: Picassa, Miró, Kandinsky’ego 

czy Pollocka. Jego „walka” przeciw malarstwu abstrakcyjnemu, toczona na scenie, była 

ukazana tendencyjnie. Dali „malował” na ekranie odsłaniającym po kawałku wierne 

szczegóły aktu jego żony Gali, podczas gdy inni bazgrali jak przedszkolaki. Miałem wrażenie, 

że twórczość samego Salvadora Dali można by sparodiować w ten sam sposób. A kto wie, 

czy w warunkach sceny - podczas malowania „na żywo” - triumfu nie odniosłoby najbardziej 

teatralne action painting Jacksona Pollocka. Tylko Miró – jako mała dziewczynka – dostąpił 

zaszczytu prezentacji obrazu na ekranie. Został skomentowany błyskotliwym tekstem o psich 

kupkach pieczołowicie rozmieszczanych wokół dziewczynki w żółtej sukience. Hiszpańscy 

Minstrele nie wykorzystali w pełni – i jest to uchybienie niewybaczalne – malarstwa 

wielkiego Velazqueza, malarza zagadek, uwielbianego przez Dalego. Ożywiona karlica z Las 

Meninas, papież Innocenty X i sam mistrz Velazquez, żywcem zdjęty z autoportretu zagrali w 

skeczowych scenkach, nie dając okazji obcowania z plastyczną głębią obrazów wielkiego 

Hiszpana. Minstrele woleli pokazać skandale. Zamiast plastycznego teatru powstało 

efekciarskie widowisko z mogącym wzruszyć finałem, w którym Dali ubrany przez śmierć w 

zbroję był rozszarpywany przez hieny rynku sztuki na strzępy i zjadany jak homar. 

 Reprezentację teatru polskiego tworzyły trzy spektakle-układanki o podobnej 

tematyce, poświęcone sytuacjom rodzinnym i sąsiedzkim, przemocy w rodzinie i w małych 

społecznościach. Wszystkie trzy historie usytuowane w konkretnym miejscu i czasie – 

Sytuacje rodzinne Teatru im. J. Kochanowskiego z Opola (reż. Marek Fiedor) w Jugosławii, 

Noc Helvera Teatru Polskiego z Poznania (reż. Paweł Łysak) nieco wbrew sugestiom autora 

dramatu w nazistowskich Niemczech oraz Czarownice z Salem Teatru im. S. Jaracza z Łodzi 

(reż. Remigiusz Brzyk) w amerykańskim miasteczku – pretendowały do mówienia o 
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sprawach żywo nas dziś w Polsce obchodzących. Paradoksalnie tylko Noc Helvera, 

najmocniej odwołująca się do kontekstu historycznego poprzez symbole hitlerowskie obecne 

na scenie i w wyświetlanych fragmentach filmów Leni Riefenstahl, mogła być odczuwana 

jako żywa reakcja teatru na dziejącą się we współczesnym świecie niesprawiedliwość. 

Wszystko dzięki znakomitym kreacjom Katarzyny Węglickiej (Karla) i Michała Jarmickiego 

(Helver) w zaskakujący sposób prowadzących widzów od sugestywnej sceny początkowej z 

Helverem, rozgorączkowanym nazistą i jego matką-hitlerówką aż po finał wywołujący 

współczucie dla ofiar nazistów: upośledzonego umysłowo, lecz pełnego ludzkiej godności 

mężczyzny o psychice dziecka i przybranej matki chroniącej go przed bólem i etykietką 

„ścierwusa”, chcącej odkupić grzech młodości, gdy oddała upośledzoną psychicznie córkę do 

przytułku. Rosnące napięcie tych dwojga, namacalny strach i atmosfera osaczenia we 

własnym domu, który z azylu przeistoczył się w pułapkę bez wyjścia, kazały zapomnieć 

widzom o realiach hitlerowskich Niemiec i dostrzec w Helverze i Carli ikoniczne wizerunki 

ofiar rasizmu na całym świecie – i Żydów z Jedwabnego, i azylantów z Solingen, i 

palestyńskich wieśniaków. 

 Aktorskiej sztuki budowania postaci w ich ludzkim wymiarze zabrakło w pozostałych 

spektaklach. Do rangi płaskich karykatur zostały sprowadzone postaci rodziców w Sytuacjach 

rodzinnych. Marek Fiedor starał się uciec od jugosłowiańskiego kontekstu dramatu Biljany 

Srbljanović. Rytualny charakter zabójstw dokonywanych przez dzieci bawiące się w 

dorosłych nie stworzył jednak emocjonalnego ekwiwalentu realiów Jugosławii pogrążonej w 

chaosie gospodarczym i duchowym. To, co miało wstrząsnąć, widok dzieci-morderców 

czerpiących przykład ze świata dorosłych przepełnionego agresją, zostało zneutralizowane 

przez monotonną powtarzalność morderstw i płynący stąd prosty wniosek: dzieci zabijają 

dzieci, bo mają złych rodziców. Zabijanie stało się już tak oczywistym klockiem 

zamykającym tysiące pokazywanych przez telewizję historii o przemocy, że sprawia coraz 

częściej wrażenie intelektualnej łatwizny. A przecież warto by było dostrzec, że śmierć nie 

musi być najgorszą rzeczą, która przytrafia się człowiekowi w świecie współczesnym. 

 Z kolei Czarownice z Salem utonęły w retorycznych krzykach i nieznośnej gadaninie. 

Nie przebiło się przez nie cierpienie niewinnych ludzi. Lustro, które postawiono w Toruniu 

przed łódzkim zespołem, ukazało oblicze teatru poprawnego aż do granic nudy i 

pozbawionego żywszych emocji, wabiącego widzów chwytliwą opowieścią o czarownicach, 

szatanie i płonących stosach. Obawiam się, że młodzi widzowie i tak woleliby Blair Witch 

Project, starsi Matkę Joannę od Aniołów, nie mówiąc o teatromanach, którzy powinni 

zachodzić w głowę poszukując w naszym kraju bastionów maccartyzmu, sprawnej władzy 
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sądowej i silnego państwa. Chciałbym wierzyć, że tylko dyspozycja dnia zaważyła na porażce 

łodzian na Kontakcie. W ich spektaklu dałoby się od biedy znaleźć tylko jedną jaskółkę 

prawdy cierpienia. To wystąpienie Elizabeth Proctor (Dorota Kiełkowicz) przed sądem w 

obronie męża. Szlachetność jej intencji, wielkość kobiety stającej w obronie miłości znalazły 

jednak na festiwalu pełniejsze i wręcz doskonałe wcielenie w postaci Desdemony w Otellu 

Nekrosiusa. Polskie przedstawienia ambitnie wznoszące się ponad wymiar doraźnej, 

komercyjnej rozrywki w dwóch przypadkach na trzy utknęły gdzieś pomiędzy mało 

ekscytującą rozrywką i sztuką zaangażowaną po słusznej stronie, lecz raczej płytką. 

 Wśród rozrywkowej konfekcji znalazły się na Kontakcie trzy przedstawienia: Złoty 

puchar Teatru Lalek Skazka z Chakasji, Czarny mnich Moskiewskiego Teatru Młodego 

Widza i Liliom Teatru Kretakor z Węgier. Czarny mnich otrzymał drugą nagrodę festiwalu, 

Liliom trzecią, Złoty puchar kilka pomniejszych nagród, co potwierdza smutną prawdę, że 

produkowanie konfekcji jest dosyć opłacalne. Największe zaskoczenie wywołała nagroda dla 

Węgrów, którzy pokazali przedstawienie ubarwione cyrkowymi popisami aktorów (np. 

tytułowy Liliom schodził ze schodów rękami po poręczy, a nogami po murze Fosy Zamkowej 

w pozycji horyzontalnej) oraz sentymentalnymi pieśniami przerywającymi tok 

melodramatycznej opowieści o węgierskim cwaniaczku, który umiał jedynie podrywać 

kobiety, a kiedy Pan Bóg wypuścił go z nieba-szpitala, aby naprawił swoje grzechy, podjął 

jedynie próbę poderwania własnej córki i zburzenia idealnego obrazu ojca, który przekazała 

jej matka, a jego żona. Słuchając werdyktu, żałowałem, że szacowne jury nie ma obowiązku 

uzasadnienia swoich wyborów, gdyż nagrodziło spektakl, z którego nie tylko nocny chłód 

wypędził licznych widzów. Zostałem do końca tylko po to, aby przekonać się, że Ferenc 

Molnar nadal pozostanie w pamięci polskich odbiorców jako autor Chłopców z Placu Broni. 

 Czarny mnich Kamy Ginkasa, adaptacja opowiadania Czechowa pod tym samym 

tytułem, został poprzedzony szeptaną sławą jednego z najlepszych rosyjskich przedstawień 

minionego sezonu. Reżyser zażyczył sobie, aby spektakl był prezentowany na scenie Teatru 

Polskiego w Bydgoszczy, gdyż tylko tam znalazł odpowiedni dla swego przedstawienia 

balkon. Widzowie zasiedli na tym balkonie przed oczyma mając łan pawich piór, wyjście na 

balkon, za którym rozciągała się czarna otchłań widowni i sceny bydgoskiego teatru. Z 

otchłani kilkakrotnie przybywał tytułowy czarny mnich - zjawa ni to fantastyczna, ni to 

realna, która doprowadziła do obłędu głównego bohatera. W porównaniu z dramatami 

Czechowa wybrane przez Ginkasa opowiadanie nie stało się podstawą dla więcej niż 

poprawnej inscenizacji. Aktorzy co prawda kreowali postaci ze znaczną teatralną elegancją, 

biorąc je w ironiczny nawias dzięki wygłaszaniu nie tylko kwestii dialogowych, ale też 
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komentarzy narratora opowiadania, nie potrafili jednak wznieść się ponad banalność 

interpretacji, w myśl której była to historia zwykłego kabotyna, który na widzeniu czarnego 

mnicha oparł swe roszczenia do bycia kimś wyjątkowym. Sad, zarośla i łany zboża, w których 

chował się przed zjawą główny bohater, przybrały kształt pawich piór oznaczających 

najpewniej jego pychę. Estetyczne walory scenografii nie mogły przesłonić banalnej 

symboliki i rażącej niefunkcjonalności. O ile większe wrażenie robiłby ów czarny mnich, 

wchodząc przez okno teatru wprost z ulicy (podobnie jak w inscenizacji Dziadów 

Swinarskiego w Starym Teatrze, gdzie Rollison wyskakiwał przez okno wychodzące na Plac 

Szczepański). Zawód to tym większy, że bywalcy Kontaktu pamiętają wspaniałe spektakle 

rosyjskich teatrów goszczących na poprzednich festiwalach. 

 O wiele lepiej wypadł Złoty puchar Teatru Lalek Skazka z Chakasji, jednej z 

rosyjskich republik autonomicznych na południu Syberii. Od strony formalnej był to spektakl 

zachwycający transową muzyką wykonywaną na żywo przez trzech chakaskich muzyków, 

którzy grali na oryginalnych instrumentach i śpiewali w charakterystyczny dla ludów Syberii 

chrapliwy sposób. Muzyka tworzyła niepowtarzalne tło dla sprawnych lalkarzy (Rosjan, a nie 

Chakasów, jak można było się spodziewać), którzy rozwijali na kilku planach opowieść o 

powstaniu świata i człowieka. Opowieść obyła się bez słów. Grały ręce (wyczarowując 

mityczne kaczki Chakasów i zdobyty przez człowieka ogień), aktorzy w egzotycznych 

maskach i kostiumach (demoniczni szamani, „Adam” i „Ewa” w scenie archetypowego aktu 

zespolenia pierwszych ludzi), tkanina-ziemia, z której powstały żywe stworzenia, oraz lalki 

widoczne w „okienku” syberyjskiej jurty animowane przez ukrytych lalkarzy (np. jeleń czy 

mityczny smok). Na półprzezroczystym ekranie pojawiały się ponadto naskalne hieroglify 

dokumentujące osiągnięcia człowieka w świecie. Pierwsze wrażenie po spektaklu było 

naprawdę ogromne. Okazało się jednak, że spektakl nie tylko nie był świadectwem 

egzotycznego, azjatyckiego teatru dotąd u nas nieznanego, lecz nie był nawet twórczym 

zderzeniem ludowej kultury chakaskiej z wielką tradycją rosyjskiego teatru lalek. 

Najprawdopodobniej tylko muzyka ilustrująca spektakl miała źródła etniczne, natomiast cała 

reszta to mitologia skolonizowana przez „światłych” Europejczyków i przykrojona do 

europejskich wyobrażeń. Słowem: układanka egzotyczna. Zniewalająco piękna, ale sztuczna i 

nieprawdziwa. 

 Żeby pokazać jak dalece tegoroczny Kontakt w swej ofercie rozpościerał się między 

teatrem a entertainment, wystarczy sięgnąć po dwa spektakle prezentowane w ostatnich 

dniach festiwalu: Kostiumy!... Teatru Nottara z Rumunii i Zapomnianych przez niebo 

Narodowego Teatru Iwan Wazow z Bułgarii. Geograficznie bliskie spektakle artystów z 
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Bałkan dają się scharakteryzować przy pomocy szeregu opozycji: po jednej stronie 

wieloosobowy zespół młodych tancerzy, mimów, komików, po drugiej jedna, jedyna 

zaawansowana wiekiem aktorka Zlatina Todewa. Tu luźno powiązane ze sobą scenki 

parodiujące operę, operetkę, balet, film niemy, koncerty rockowe, pokazy mody, staromodny i 

nowoczesny showbiznes, tam kilka epickich opowieści staruszków mieszkających w 

Rodopach, z których najmłodszy miał ponad sto lat. Tu spektakl bez słów, operujący muzyką 

i kostiumami w bogatej stylistyce i kolorystyce, tam unikalna sztuka zajmującego 

opowiadania, która zanika w naszej multimedialnej cywilizacji. Tu ciągłe przebieranki, 

błyskawiczne wcielanie się w coraz nowe postaci, efektowne metamorfozy, tam prawie 

niezauważalne przechodzenie od postaci do postaci, najmocniej sygnalizowane poprzez 

epickie wygłoszenie tytułu nowej opowieści, w przestrzeni niemalże pozbawionej rekwizytu. 

Tu ciągłe poszukiwanie aplauzu, przemożna chęć podobania się, radość bycia na scenie i 

wywoływania śmiechu, tam mało spektakularne, nieefektowne aktorstwo, zmuszające widza 

do większego skupienia i wysiłku. Po jednej stronie entertainment całą gębą, wielokrotnie 

przerywany oklaskami, ale nie dający nic do myślenia, ot miło spędzony wieczór, po drugiej 

tradycyjny, skupiony teatr o ludziach zapomnianych przez Boga i śmierć, lecz wciąż 

najbardziej ceniących sobie życie, żądający od widzów takiej koncentracji, na którą niewielu 

dziś już stać. 

To zestawienie stanowiło najsilniejszy bodziec do zapytania o możliwość twórczej 

symbiozy entertainment (czystej rozrywki, zabawy, widowiska) i teatru, który – przynajmniej 

moim zdaniem – winien być czymś więcej niż rozrywką, więcej niż widowiskiem. Na 

tegorocznym festiwalu jedynie teatr litewski ukazał możliwość połączenia żywiołu 

widowiskowości, radości z tworzenia teatru z żywiołem opowiadania o sprawach 

najistotniejszych w sposób niebanalny, w oparciu o wielki dramat inscenizowany z 

rozmachem. 

Spodziewano się już w przedfestiwalowych dywagacjach, że o najwyższy laur zmierzą 

się spektakle litewskich mistrzów inscenizacji: Eimuntasa Nekrošiusa i Rimasa Tuminasa, 

którzy już kilka lat temu stoczyli spektakularny bój o serca publiczności i nagrody jury, 

pokazując w Toruniu Hamleta (Nekrošius) i Maskaradę (Tuminas). Były to bodajże najlepsze 

spektakle obu reżyserów: przerażający i barokowo piękny taniec żywiołów z Hamletem-

rockmanem w jego centrum oraz efektowna i przepełniona najczystszym patosem historia 

zakochanego do szaleństwa Arbienina, który z zazdrości otruł swoją żonę. Przypominam o tej 

rywalizacji sprzed czterech lat nie bez kozery. Nie tylko ze względu na aktorów, którzy grali 

w obu spektaklach (u Tuminasa Arvydas Dapšys w roli Arbienina, a teraz jako Ziemlanika, 
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Vytautas Šapranauskas – Książę Zwiezdicz, teraz Horodniczy; u Nekrošiusa Vladas Bagdonas 

– Duch ojca Hamleta, teraz Otello, Kęstutis Jakštas – Laertes, teraz Kasjo, Povilas Budrys – 

Poloniusz, teraz Brabancjo). Nie tylko dlatego, że muzykę do wszystkich czterech 

przedstawień komponował, wybierał i aranżował ten sam kompozytor – Faustas Latenas, a 

obaj reżyserzy współpracowali z tymi samymi scenografami (Nekrošius z Nadieżdą 

Gultiajewą, Tuminas z Adomasem Jacovskisem), współtworzącymi niepowtarzalne piękno 

scenicznych światów. Przypominam o tym przede wszystkim dlatego, że po obejrzeniu 

tegorocznych przedstawień Litwinów można było odnieść wrażenie, że Nekrošius w swojej 

inscenizacji połączył wszystkie dotychczasowe atuty swego teatru z największymi zaletami 

teatru Tuminasa, odbierając mu jego najsilniejszą broń polegającą na rozmachu inscenizacji 

opartej na wyrazistym motywie muzycznym, symbolicznej scenografii oraz technice 

przygotowywania widza do czysto patetycznych scen poprzez komiczne, groteskowo-

kpiarskie preludium, w którym pierwsze skrzypce grają aktorzy uwielbiający rozbawianie 

publiczności. 

Tymczasem Rewizor Tuminasa w najmniejszym stopniu nie przypominał Maskarady. 

Zamiast komedii oglądaliśmy tragikomedię, komedię czarną. Już scenografia wprowadzała w 

klimat prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka. Rzekomy rewizor (Arūnas Sakalauskas) 

został wprowadzony w świat, w którym trudno ukryć, że przydzielone pięć lat wcześniej 

pieniądze nie zostały spożytkowane na budowę cerkwi. To świat wiecznej prowizorki. Chodzi 

się po deskach ułożonych na cegłach, w kącie siedzi służący, który osmala nad ogniem cegły i 

ustawia z nich miniaturową cerkiew, której kopułą stanie się duża cebula (wszak cerkiew 

była, ale się spaliła!). Sam rewizor jest tak niewiarygodnie głupi, ot, młody pazerny na 

pieniądze i kobiety chłopak, który nie ma za grosz inteligencji i umiejętności odgrywania 

wielkiego pana z Petersburga. Dlaczego dali się nabrać wszyscy z Horodniczym na czele. Ze 

strachu? Z oportunizmu? Z głupoty? Tak na wszelki wypadek, bo kto wie, jak taki rewizor 

umie się maskować? Wszystko pewnie po trochu. Ciarki przechodziły po plecach, gdy ci 

wszyscy mali ludzie, tym mniejsi, że nad sceną górowała zwalista sylweta przykrytej wielką 

płachtą cerkwi, szukali winnych całego zamieszania z fałszywym rewizorem i wykonali 

wyrok natychmiast, nie oglądając się na sąd i sprawiedliwość, zabili cegłami Dobczyńskiego i 

Bobczyńskiego. Po chwil ich wszystkich zmiótł krążący po scenie demon ogromnej cerkwi, 

która kojarzyła mi się nieodparcie z wielkim misiem ze znanego filmu Barei, pomnikiem 

głupoty, który padając niszczy i ochlapuje błotem wszystko wokół. Cerkiew-prawdziwy 

rewizor z Petersburga nie upadł, pozostał w tle do końca spektaklu, jakby w oczekiwaniu na 
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nowych ludzi, wraz z którymi pojawi się być może okazja do wymierzenia im 

„sprawiedliwości”. Władza ma przecież zawsze rację. 

Nie można powiedzieć, że spektakl Tuminasa przykuwał bez reszty uwagę widzów, 

fascynował kreacjami aktorskimi czy efektami scenicznymi, do których Tuminas 

przyzwyczaił toruńską publiczność. Bywalcy Kontaktu zapamiętali go przecież jako reżysera 

z fantazją i chcącego się podobać. Nieprzypadkowo w kolejnych antraktach tak często 

wspominano Maskaradę. Ale choćby za odwagę tworzenia nowego wizerunku swojego teatru 

należą się Tuminasowi i jego aktorom gorące brawa. Tym razem nie był w stanie, tak jak 

zresztą wszystkie inne spektakle prezentowane podczas festiwalu, konkurować z Otellem 

Nekrošiusa, kolejną wielką szekspirowską inscenizacją reżysera Hamleta i Makbeta. 

Nekrošius w blisko pięciogodzinnym przedstawieniu przedstawił oryginalną 

interpretację tragedii Szekspira, odczytując tekst mistrza ze Stratfordu w kluczu 

egzystencjalnym i metafizycznym. Jak zawsze ograniczył liczbę postaci pojawiających się na 

scenie do niezbędnego minimum, koncentrując uwagę na czwórce Otello i Desdemona, Jago i 

Emilia wspomaganej w budowaniu scen zbiorowych przez kilka postaci drugoplanowych. 

Skupił się na wyeksponowaniu symetrii losów obu par małżeńskich połączonych silnymi 

namiętnościami: miłością i zazdrością rozpaloną w mężczyznach. Dwa żywioły panowały w 

Otellu Nekrošiusa: miłość i zazdrość, oba reprezentowane na scenie przez wszechobecną 

muzykę. Żywioł miłości powracał jako sentymentalny motyw muzyczny, odgrywany na 

fortepianie na żywo, brzmiący z offu i brawurowo wygrywany na wojskowej trąbce, kiedy w 

Otellu fala miłości zderzała się z narastającą falą zazdrości i żądzy zemsty, żywioł zazdrości 

uobecniały odgłosy rozgniewanego morza, które było tu nie tylko tłem zdarzeń, wszak 

byliśmy z postaciami to w Wenecji, to na statku lub na cypryjskiej przystani, lecz przede 

wszystkim wyrażało stany wewnętrzne Maura.  

Maur Otello nie był czarny, to brodaty mężczyzna w sile wieku, zamknięty w sobie, 

przy którym Desdemona (w zachwycającej kreacji Eglė Špokaitė, która nie jest aktorką, a 

tancerką) tryskała spontanicznością, gracją i kobiecym urokiem. Błąd Otella polegał na tym, 

że uwierzył gadaniu Jagona o niewiernych kobietach i prawdziwej męskiej przyjaźni. Pomylił 

się co do swej żony, która zestawiona z komicznie przerysowaną, próżną i niefrasobliwą 

Emilią, jawiła się jako ideał miłości i wierności, wtedy gdy łapczywie piła z żołnierskiego 

kubka Otella, chłonąc jego – w ten teatralny sposób ukazaną – prostą opowieść w trakcie 

rozmowy dwojga dusz, wtedy gdy jak każda dobra żona poprawiała mankamenty jego stroju, 

chowając wyciągnięte na wierzch kieszenie jego płaszcza, także wtedy gdy w przepięknej 

scenie z białym i czarnym krzesłem po wyjściu Otella tuliła się do oparcia martwego 
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przedmiotu chcąc go udobruchać i gniewnie spoglądała w stronę białego krzesła całą winę za 

urojone podejrzenia męża biorąc na siebie. Otello pomylił się także w sprawie męskiej 

przyjaźni, gdyż uwierzył jedynemu towarzyszowi, który nie był tego godzien, przed śmiercią 

z niedowierzaniem sprawdzał, czy to nie diabeł, zadając cios szablą w jego nogę, która nie 

okazała się diabelskim kopytem. Sprawcą tragedii był – w interpretacji Nekrošiusa – mały, 

podły, pozbawiony charyzmy człowiek. Ale żywioł zazdrości, który poniósł Otella nie został 

uaktywniony przez Jagona, na drugim planie w trakcie przedstawienia siedzieli dwaj śmieszni 

bliźniacy w okularach i z wąsami, potrząsający baniakami z wodą, ucieleśnienie bóstwa o 

Janusowym obliczu, dla którego morze ludzkich namiętności to zaledwie litr wody w 

baniaku. Los u Nekrošiusa jest śmieszny, ironiczny. To los jednak wprawił Otella w ruch, 

wyprowadził z równowagi, choć to wydawało się niemożliwe. Sam Otello tak długo 

zastanawiał się nad tym, czy zabić Desdemonę, że w pewnym momencie wydawało się, że 

reżyser zmieni finał Szekspirowskiej tragedii, a Otello porzuci żonę, pozwoli temu 

„ptaszkowi” fruwać swobodnie. 

A jednak ją zabił – nie w małżeńskim łożu, co zawsze grozi tanim horrorem, lecz w 

urzekająco pięknym tańcu miłości i śmierci. W tej scenie zataczają się po scenie oboje, 

oddychając tym samym powietrzem, Otello całuje żonę i jednocześnie dusi, ona wirując staje 

się już tylko czerwoną plamą sukni. Od początku ich miłości była słabsza, nie wytrzymywała 

żołnierskiego tempa jego marszu, nie miała w sobie tej żeglarskiej tężyzny. Ale zawsze szła 

przy nim, aż padała bez sił i bez tchu. W scenie śmierci trzykrotnie zrywa się z ziemi, wpada 

w ramiona męża i osuwa zemdlona. To ryzykowny chwyt reżysera, ale nikt się nie śmieje. W 

apogeum zazdrości Otello popełnia zbrodnię i to jest moment katharsis. Po tym spektakl 

mógłby się skończyć. Tymczasem trwał jeszcze grubo ponad czterdzieści minut. Na środku 

leżały zwłoki Desdemony, a Otello siedział na łóżku z opuszczonymi rękami. I nic się 

ważnego nie działo. Dla Otella świat pogrążył się w chaosie. Swoim czynem przekreślił 

zazdrość, ale nie przekreślił miłości. Żałośnie wyglądał tak silny mężczyzna ustawiający 

doniczki z kwiatami wokół zwłok swojej żony, podlewający je wodą z żołnierskiego kubka, 

tego samego, z którego ona piła u początku ich wielkiej miłości. 

Rzadko dziś można zobaczyć na scenie tak szlachetny i szczery patos, który nie 

przeradza się w trywialność. Nekrošius co rusz balansuje na granicy dobrego smaku, 

wprowadza ryzykowne chwyty, zawsze jednak wychodzi z tych prób zwycięsko. Udało mu 

się jeszcze raz ukazać Szekspirowskie postaci w ich ludzkim i zarazem nadludzkim, 

archetypowym wymiarze. Dramat dwojga ludzi, w którym niełatwo wskazać winnych, a 

katastrofalne błędy nierozłącznie wiążą się z ludzką egzystencją. Tragedię archetypowego 
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mężczyzny i archetypowej kobiety ujawniającą niezmienny porządek świata. Po spektaklu 

pozostały w głowie niezwykle sugestywne obrazy, wiele znaków zapytania, co znaczą 

niektóre sceny oraz zdziwienie, że tak szybko minęło pięć godzin spędzonych z dziełem 

reżysera zagadek. Nie sposób tych zagadek rozwikłać w ogólnej relacji z festiwalu. 

Jestem co prawda zdeklarowanym zwolennikiem Nekrošiusa, ale wolałbym, aby 

wygrywał w wyrównanej walce, aby nie pojawiały się głosy malkontentów, że znowu 

Nekrošius, a werdykt jury wywoływał więcej emocji niż w tym roku. To był dobry festiwal, 

najlepszy od kilku lat, wyrównany, bez kompromitujących wpadek, ale z drugiej strony bez 

spektakularnych wzlotów, bez odkryć, które zawsze podnoszą temperaturę festiwalowych 

dyskusji i komentarzy. Szkoda, że nie było na tym festiwalu Grzegorza Jarzyny. Może warto 

by wprowadzić zwyczaj zapraszania triumfatorów z lat ubiegłych, bo choć na krajowym 

podwórku Jarzyna budzi spore kontrowersje, wśród zagranicznych gości Kontaktu zyskał 

spore grono wielbicieli. Zabrakło także chociażby Krystiana Lupy i rzecz jasna 

reprezentantów teatru niemieckiego. Przykład Nekrošiusa świadczy, że toruński festiwal ma 

dużą siłę promocyjną. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze występy Litwina na festiwalu w 

Toruniu nie były najszczęśliwsze, warto zatem w programie Kontaktu umieścić kategorię 

„Powroty”. I uzbroić się w cierpliwość. Męczyć się przez tydzień odczuwając ból w plecach i 

w kościach, brak powietrza w dusznych salach Teatru im. W. Horzycy czy w Od Nowie. I 

doczekać chwili zjednoczenia teatru z zabawą, rozrywką, widowiskiem – teatru i 

entertainment w jednym. Tak jak od wielu lat dzieje się w spektaklach Nekrošiusa. 

 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’2001, Toruń, 26 maja-1 czerwca 2001 r. 
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Kontakt, czyli obcość 

 

 

 W podsumowaniach i rozmowach na temat tego, jaki był kolejny festiwal teatralny 

Kontakt: dobry czy zły, na wysokim poziomie czy nie, często szuka się klucza, który 

pozwoliłby ogarnąć kilkanaście festiwalowych spektakli jako całość. Podczas wielu edycji 

Kontaktu różnorodność oglądanych spektakli kazała wątpić, czy taki uniwersalny klucz do 

całości w ogóle istnieje. Zawsze zresztą różnorodność festiwalowych propozycji przyprawiała 

o ból głowy, no bo jak porównywać teatr tańca z teatrem lalek, performans z teatrem 

dramatycznym itp. W przypadku dwunastej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 

Kontakt – mimo zróżnicowania przedstawień – rzecz się ma inaczej, lepiej. Kluczy jest aż 

nadto, proponowanych nawet przez samych organizatorów, tyle że nie wszystkie otwierają te 

same drzwi i nie wszystkie równie szeroko pozwalają spojrzeć na świat. 

 Klucz pierwszy to „festiwal bez klasyki”. Kontakt’2002 już w zapowiedziach miał być 

festiwalem bez inscenizacji dramatów uznanych za klasyczne, a więc festiwalem 

poświęconym współczesności i współczesnej literaturze dramatycznej, świeżym, żywym, 

reagującym na gorąco na zdarzenia, które dzieją się wokół nas, tu i teraz. Gdyby spoglądać na 

tegoroczny Kontakt z perspektywy tej formuły, obraz całości jawi się niewesoło. Jako 

polonistę uderza mnie smutna wyrwa po inscenizacjach wielkich dramatopisarzy jak Szekspir, 

Czechow i inni. Tam, gdzie zawsze wznosiła się wielka góra odkrywczych, niepokornych, 

ryzykownych, olśniewających interpretacji klasyki, w tym roku nie było nawet nędznego 

pagórka (choć Czechow reprezentowany przez Czajkę podobno był). Dramaty, które pojawiły 

się w zamian, rzadko były w stanie dorównać wielkim klasykom. 

 W większości wypadków to przedstawienia – więc stoi za tym wszystkim wysiłek 

reżyserów, scenografów, aktorów – dźwigały w górę ku prawdziwej sztuce teksty średnie i 

przeciętne. Bo przecież ani Noże w kurach, ani Samotny Zachód (poza konkursem), ani 

Przypadek Klary to nie są dramaty wybitne, natomiast nic nie można zarzucić spektaklom na 

ich podstawie. Z kolei banalna historyjka Cuba libre była zaledwie tłem dla Beczki prochu 

Dejana Dukovskiego, znanej z inscenizacji Jugosłowian pokazywanej na Kontakcie przed 

kilku laty. 

 Paradoksalnie zresztą na festiwalu bez klasyki klasyka była, nieco ukryta: albo jako 

obicie w lustrze, przemycana ukradkiem, albo głęboko schowana, tak głęboko, że niemal 

nieobecna. Odbiciami w lustrze były Lady Makbet Tae Sook Han – słaba replika 

Szekspirowskiego Makbeta, wypreparowany wątek żony Makbeta – oraz Małgorzata Mary 
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Zalite – o pakcie syna Małgorzaty, ukochanej Fausta z Mefistofelesem, czyli wysłannikiem 

Unii Europejskiej (tak!). 

 Ze zmiennym szczęściem pojawiał się w trakcie festiwalu Czechow. Od Sztuki, której 

nie ma Jewgienija Griszkowca, przez Eksperyment: Czajka po Arystokratów Friela. W 

pierwszym przypadku aktorzy zebrani na scenie w skromnej acz gustownej scenografii 

wspominali inscenizację Czajki Czechowa, w której przed laty brali udział. Spektakl miał 

klimat, był dobrze zagrany, z kulturą i poczuciem humoru, gorzej z uzasadnieniem celowości 

odwołania się do Czechowowskiego utworu, który był tak rzadko obecny w spektaklu teatru z 

Petersburga, że trudno oprzeć się wrażeniu, że nie był w ogóle potrzebny. Zgadzało się to z 

tytułem spektaklu, ale to chyba za mało, aby tę grę odbić w dramatu w lustrze teatru i 

spektaklu w lustrze pamięci aktorów uznać za udane przedsięwzięcie artystyczne. 

 Nieco inaczej wygląda sprawa Eksperymentu: Czajka w reżyserii Andrija Żołdaka, 

który podjął próbę zbudowania na scenie mocno metaforycznego obrazu świata 

przedstawionego w dramacie Czechowa. Inspirował się przy tym niedokończonym 

spektaklem Trieplewa, a zwłaszcza słowami „i niech nam się przyśni to, co będzie za 

dwieście tysięcy lat” oraz „przed świtem rodzi was zgniłe bagno”, a także obrazem szatana, 

który manipuluje całym stworzeniem. W efekcie sztuka Czechowa została zasypana gąszczem 

śmiałych i zarazem niejasnych metafor: rur i jezior, mew i Marsjan, ryb i ptasich jaj, kijów i 

puszek. Podtekst, który chciał wydobyć reżyser na pierwszy plan, pożarł niemal dosłownie 

słowa wypowiadane przez postaci. Eksperyment się powiódł, ale Czajka wyglądała jak 

wypchany ptak. Pyrrusowe zwycięstwo. 

 Najbardziej Czechowowskie okazało się przedstawienie na podstawie Arystokratów 

Friela. Tekst może denerwować zakrojonym na epicką skalę gadulstwem oraz ostentacyjnym 

żonglowaniem motywami znanymi z utworów Czechowa (upadający dom – jak w Wiśniowym 

sadzie, Wujaszku Wani i Trzech siostrach), rodzeństwo (siostry i brat) w cieniu 

apodyktycznego ojca (Trzy siostry), brat-niezguła (Trzy siostry), z drugiej strony spektakl 

Pedajasa ukazywał – zgodnie z zamiarami samego Czechowa – świat codzienny, bez 

spektakularnych i mrocznych zdarzeń, bez epatowania przemocą, brutalnością, a ludzi w całej 

o nich  niejednoznacznej prawdzie. 

 Symptomatyczny w sferze obecności dobrego tekstu współczesnego na 

Kontakcie’2002 może być przykład Plasteliny Sigariewa. Dramatu ważnego – ostrego i 

prawdziwego. Tyle że reżyser spektaklu Kiriłł Sieriebriennikow dążąc do poetyckości tak 

złagodził ów tekst, że właściwie ktoś, kto nie znał go wcześniej, nie poznał go w tej łagodnej 

wersji prezentowanej na scenie. Z tej perspektywy z uznaniem trzeba przyjąć spektakle, w 
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których z założenia dramatu nie było: Bal, Hoi i Mythos. I wypada tylko wyrazić zdziwienie, 

że nie pojawiły się na tym festiwalu utwory współczesne bardziej znane, choćby z modnego 

nurtu brutalizmu. Nie był to więc z pewnością festiwal dla polonistów i miłośników dramatu. 

 Drugi klucz do Kontaktu’2002 miała zawierać formuła „pogrzeb historii”. Nie wiem, 

kto był autorem tego sformułowania: organizatorzy czy dziennikarze, ale z wielu względów 

nie jest to sformułowanie trafne. Historii nie można bowiem pogrzebać, można o niej 

zapomnieć, ale i tak nie przestanie istnieć, gdyż to, co się wydarzyło w przeszłości, wciąż 

oddziałuje na nas, współczesnych. Wszystkie nasze problemy mają korzenie gdzieś w 

przeszłości, są wynikiem konkretnych zdarzeń, jakichś decyzji, działań lub zaniechań.  

Nawet gdy „pogrzeb historii” ma oznaczać zdecydowane otwarcie na współczesność z 

jej specyficznymi problemami, to owa współczesność narodziła się w przeszłości. 

Teraźniejszość państw, które powstały na gruzach federacji jugosłowiańskiej, naznaczona jest 

bowiem, jak widzieliśmy to w spektaklu Cuba libre, niedawną wojną domową, która swoje 

źródła ma w dość nawet odległej historii walczących narodów. Przypadek Klary opisany w 

spektaklu Miśkiewicza to nie konsekwencja ostatnich lat polskiej demokracji, lecz w jakiejś 

mierze całego stulecia burzliwej historii naszego kraju, a zwłaszcza historii powojennej. 

Rosyjskie społeczeństwo w Plastelinie to także produkt sowieckiego państwa.  

Mimo wszystko ten klucz wskazujący na temat teraźniejszości, na sprawy, którymi 

dziś żyjemy, zachęca do uściśleń, do osobistych wędrówek po obszarze tematów, problemów, 

rzeczywistości zaprezentowanych w spektaklach wybranych przez organizatorów. To zadanie 

dla teatrologa – czasem pasjonujące, a czasem trudne i zniechęcające. Tu tekst może zejść na 

drugi plan, ustępując miejsca przyobleczonym w ciało ludzkim losom. Najlepiej wypada 

bowiem – i tu tkwi źródło jego prawdziwej współczesności – program Kontaktu’2002 

odbierany w kluczu egzystencjalnym jako festiwal opisujący samotność ludzi w świecie, 

który miał stać się podobno globalną wioską. Kontakt o kontakcie między ludźmi, czyli o 

obcości, która zdominowała nasze doświadczenie bycia razem na tej planecie. 

Doświadczenie obcości jest doświadczeniem egzystencjalnym i cielesnym. 

Doświadczeniem samotnego ciała zamkniętego w skorupie własnego losu (jak w 

Eksperymencie: Czajka), ciała plastycznego (jak plastelina w Plastelinie i w... Hoi), ciała 

jednostkowego (jak pojedynczy przypadek Klary), wystawionego na sprzedaż po kawałku 

(jak w Przypadku Klary) lub wraz z duszą (w Małgorzacie, gdzie mleko i krew symbolizują 

ofiarę matki, która chce zabijając swe ciało uchronić syna przed piekłem), wreszcie ciało 

zbiorowe w tańcu (Bal) i w paroksyzmie społecznego rozpadu (Cuba libre), ciało wobec 

innych (Beczka prochu), wobec obcych (Hoi, Noże w kurach), ciało widza wobec mówiących 
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obcymi językami i niosących obcą kulturę (Mythos). I wreszcie najczęściej ciało dręczone, 

torturowane, doświadczane przemocą i cierpieniem (poza wieloma spektaklami 

wymienionymi wyżej: Samotny Zachód). 

Dla wielu ludzi, którzy stali się bohaterami spektakli prezentowanych na tegorocznym 

festiwalu, podstawowym sposobem porozumiewania się jest zadawanie sobie nawzajem bólu, 

komunikacja poprzez przemoc. Wystarczy spojrzeć na fotografie zamieszczone w 

festiwalowym folderze: na kilku z nich pojawia się nóż, tasak, w Beczce prochu ostatecznym 

argumentem jest butelka rozbijana o głowę „rozmówcy”. Reżyserzy dość różnie poradzili 

sobie z kwestią prezentowania przemocy na scenie: od bardzo realistycznych obrazów po 

raczej umowne, wręcz poetyckie. Trudno powiedzieć, jak najlepiej ukazywać przemoc: czy w 

całym jej nagim okrucieństwie, czy bez atrakcyjnej dla mediów elektronicznych i kina 

brutalności – krwi i mordobicia.  

Myślę, że nie ma na to recepty. Można postawić na niedosłowność, na „grecką” 

wstrzemięźliwość, jak w Nożach w kurach, gdzie scena zabójstwa we młynie rozgrywa się w 

konwencji teatru cieni: cień młyńskiego kamienia przykrywa cień Williama. Umarł. Jak w 

baśni. Inny przykład to słowacki Bal: słowacki żołnierz, który wrócił z wojny, wpada w ręce 

NKWD i zostaje powieszony: zabierają stołek spod jego stóp, „wisi” wsparty na ramionach 

oprawców z opuszczoną głową. Albo jak w Hoi: dusza jak deska wypada z rękawa i ciało 

osuwa się na ziemię. Albo też jak w Mythosie: błysk noża mordercy rzuca świetlnego 

zajączka na twarz każdego z widzów. Każdy może stać się ofiarą. 

Są też przykłady bardziej kontrowersyjne, choć nie mniej poetyckie, zrobione ze 

smakiem i taktem. Jak scena gwałtu w skądinąd świetnym przedstawieniu Beczka prochu: 

gwałciciel pochylony nad bezbronną dziewczyną wypręża się i przesuwa ją po scenie. Raz, 

dwa, trzy w jedną stronę. Raz, dwa, trzy w drugą stronę. Dziewczyna nieruchomieje. W 

Plastelinie choreografia i umowność są tak daleko posunięte, że z wstrząsającej historii o 

społeczeństwie, które zgwałciło, zhańbiło i wyrzuciło z wieżowca nastoletniego chłopca jak 

niepotrzebny śmieć na bruk, społeczeństwie, które go wypluło, powstała sentymentalna 

historia o dobrym chłopcu i złych ludziach wokół niego. Jakoś nie mogę się pogodzić z tym, 

że domagając się estetyzowania przemocy, aby nie epatować w teatrze okrucieństwem, 

doprowadzamy do sytuacji, gdy jako widzowie obnażamy swą dwuznaczną moralność. 

Widząc gwałconą dziewczynę, nie myślimy o tym gwałcie, lecz o reżyserze, który znalazł tak 

„ładne”, „teatralne” rozwiązanie tej sceny.  

Może więc dla prawdy, dla wstrząsu powinniśmy zgodzić się na „rzymskie” 

okrucieństwo, wręcz dokumentalną drobiazgowość w ukazywaniu ludzi i ich czynów? Na nóż 
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przystawiony do gardła, pistolet do głowy w obrazie relacji między braćmi w Samotnym 

Zachodzie. Na butelki rozpryskujące się na głowach krewkich mężczyzn (w Beczce prochu). 

Na wrzaski, pogróżki, obraźliwe określenia – krzyk, który zastąpił rozmowę (w Beczce 

prochu i Samotnym Zachodzie). To też pewnie nie jest wyjście, gdyż z ulgą witane są po serii 

krwawych opowieści spektakle takie jak Arystokraci w reżyserii Priita Pedajasa, gdzie nikt 

nikogo nie gwałci, nie zabija, nie torturuje, a ludzie – nawet gdy mają skłonność do alkoholu 

czy konfabulacji – są mimo wszystko normalni. 

Dlatego też tę kwestię należy pozostawić otwartą, by spróbować raczej odpowiedzieć 

na pytanie bardziej zasadnicze, które nadaje sens obrazom przemocy w teatrze, pojawiającym 

się nie dla zabawy, nie po to, by przyciągnąć widzów, by zarobić więcej pieniędzy, na 

pytanie: dlaczego ludzie wybierają przemoc jako formę kontaktu między sobą? Może dlatego, 

że nauczyli się tej przemocy od innych – jak w Beczce prochu – zostali pobici, napadnięci, 

zgwałceni, dlatego, że przemoc daje przewagę, nie wraca bezpośrednio do tego, kto zaczął – 

trafia obok, w kolegę, w dziewczynę, w brata, dlatego, że przemoc nie boli tych, którzy, jak 

aktorzy czekający na swą kolej w spektaklu Kani, tylko przyglądają się z boku bez emocji.  

W Beczce prochu Teatru Wybrzeże Grażynie Kani udało się oderwać tekst od 

kontekstu jugosłowiańskiego, zostały imiona, serbska piosenka, ale w sterylnej, pozbawionej 

rekwizytów przestrzeni zbudowano laboratorium przemocy. Na pochylonej ku widzom 

płaszczyźnie, ustawionej w basenie z wodą (cała sceneria do złudzenia przypominała jedną z 

sal berlińskiej Schaubühne) grupka aktorów odgrywała kolejne scenki przypominające 

zdarzenia z naszych podwórek, dworców, autobusów. Agresja była tak stężona (znakomite, 

agresywne i niepozbawione akcentów komicznych aktorstwo), że może dobrze, że ta beczka 

prochu została ustawiona w wodzie, tylko w teatrze tak dobrze zabezpieczona przed 

wybuchem.  

Z kolei w Samotnym Zachodzie (trzeba koniecznie o tym spektaklu wspomnieć, choć 

pojawił się poza konkursem) czwórka toruńskich aktorów znakomicie przedstawiła 

patologiczny wymiar małej, prowincjonalnej społeczności, a zwłaszcza relację między 

dwoma braćmi: Connorem (Sławomir Maciejewski) i Valenem (Paweł Tchórzelski). 

Zwłaszcza ten pierwszy to genialny portret chłopaka o patologicznie rozwiniętym ego. 

Pozornie głupi czy opóźniony w rozwoju Connor ma w sobie tak silną wolę życia i tak silne 

poczucie własnej wartości, że za krytykę swoich koszmarnie ulizanych włosów zabija ojca, a 

brata ciągle okrada i robi mu makabryczne dowcipy (np. obcięcie uszu ulubionemu psu). 

Przemoc jest tu sposobem słabego, ale inteligentnego człowieka, na przetrwanie. Zrobi 

wszystko, żeby przeżyć, ale brata nie zabije, zatrzyma go strach przed samotnością. Strach 
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przed samotnością to tajemnica trwałości okrutnych relacji wzajemnych. Każdy dzień jest 

walką o życie, o godność, o kieliszek bimbru, o paczkę chrupek, ale walka jest lepsza od  

pustki, od braku towarzystwa innych ludzi.  

Łagodniejsza wersja rzeczywistości została ukazana w węgierskim spektaklu Noże w 

kurach (w reżyserii Petera Gothara). Łagodniejsza, ale to nie znaczy, że zafałszowana. 

Spektakl został zrealizowany w konwencji baśniowo-moralitetowej. Baśniowy był cały świat 

przedstawiony: mała wioska gdzieś na końcu świata, w której ludzie pracują i nie mają czasu 

na dylematy związane z poznawaniem świata i nazywaniem rzeczy w tym świecie. 

Moralitetowy charakter miała natomiast historia młodej kobiety, która przemierza drogę z 

domu do młyna. Z miejsca, gdzie pracuje ciężko, gdzie jest obcesowo traktowana przez męża, 

gdzie jest upokarzana jego miłością do koni. Do miejsca, gdzie mieszka tajemniczy młynarz: 

bratnia dusza, bo amator nazywania wszystkiego, co rodzi się w głowie, tajemniczy przez swą 

inność, kusiciel. Jednym z istotnych tematów jest dojrzewanie bohaterki do wyboru między 

dwoma światami. W końcu młoda kobieta (w świetnej kreacji Andrei Fullajtar) wybrała młyn: 

poetycka natura, zazdrość i pokusa nowego życia skłoniły ją do zabicia męża. Jako „poetka” 

wolała obce, nieznane, nienazwane, zamiast pozostać przy swojskim, codziennym, jasno 

określonym świecie. Wybór nie był łatwy, bo nie był wyborem między czystym złem i 

czystym dobrem.  

Właściwie najwyraźniej temat obcości pojawiał się w trzech spektaklach: w 

Eksperymencie: Czajka, Przypadku Klary i Mythosie. W każdym nieco inaczej. W spektaklu 

Andrija Żołdaka Czechowowska Czajka (w tym przypadku lepiej byłoby używać 

tłumaczenia: Mewa) została zinterpretowana poprzez wykorzystanie do maksimum 

możliwości skojarzeń z jeziorem. Postaci dramatu przybierają kształty wszelkich możliwych 

zwierząt zamieszkujących jezioro lub unoszących się nad nim, tak jak w scenie początkowej, 

kiedy są rybami i tylko Trigorin-wędkarzem, który łowi tematy do swoich kolejnych 

powieści. Innym razem są żabami, które taplają się w wodzie – z offu dobiegają odgłosy tego 

taplania i rechot. 

Ogólnie jednak okolice jeziora nie są miejscem najprzyjaźniejszym: słychać bzyczenie 

chmar owadów, z gigantycznych rur zsypywane są puszki. Jesteśmy w kloace świata? Nie, 

raczej w ogromnej wylęgarni, aktorzy chodzą po scenie i próbują się wydostać z 

niewidzialnych klatek, futerałów (z offu dobiegają dźwięki piłowania). Chodzi bowiem o 

wykluwanie się ludzi-mew z jaj. Tylko mewy są wolne, swobodnie latają nad jeziorem, zanim 

jednak człowiek stanie się mewą, musi taplać się w bagnie, samotnie przebijać skorupę, w 

której go zamknięto. W finale postaci, które szczęśliwie zakończyły proces wyzwalania się ze 
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skorup, znoszą na scenę kosze i wiadra pełne jaj. Mewy rodzą mewy. Uwalnianie z 

klaustrofobicznej przestrzeni zacznie się od nowa. Nie wiem tylko, dlaczego optymizm tej 

sceny nie udzielił mi się zaraz po spektaklu. Może to widok paskudnej wylęgarni (zarządzanej 

przez Marsjan?), może nadmiar znaczeń, które reżyser usiłował nadać działaniom aktorów na 

scenie. 

Znacznie bliższe były mi problemy głównej bohaterki Przypadku Klary (w kreacji 

Kingi Preis), spektaklu Pawła Miśkiewicza zwracającego uwagę efektowną oprawą 

techniczną: ekranami, neonami, występami zespołu hiphopowego Grammatik. I choć spektakl 

nie wzbudził zachwytu widowni, a także jury, to sądzę, że ta próba uprawiania teatru 

zaangażowanego społecznie, spod znaku Bertolta Brechta zasługuje na uznanie i uwagę. 

Dramat Dei Loher, który stał się podstawą spektaklu Miśkiewicza, nie jest tekstem wybitnym, 

a historia w nim opisana nie jest zbyt skomplikowana: młoda dziewczyna, Klara traci pracę, 

próbuje znaleźć nową, szuka oparcia w rodzinie, znajomych i powoli stacza się na margines, 

zostaje prostytutką. Naiwność tej fabułki jest aż nadto widoczna, ale istotniejszy jest sposób 

realizacji.  

Reżyser używając chwytów rodem z niemieckiego teatru politycznego analizuje 

przypadek Klary, los jednej dziewczyny, która dość niefrasobliwie poczyna sobie w świecie i 

coraz bardziej się pogrąża. Widzimy kolejne scenki z udziałem Klary opatrzone neonami: 

„Klara sama”, „W kościele”, „Motel pod Różą”. Widzimy sytuacje międzyludzkie rozłożone 

na czynniki pierwsze: fałszywe współczucie i zakłopotanie siostry Klary, Ireny obserwujemy 

na ekranie w zbliżeniach jej twarzy, dystans męża Ireny i jego zakłopotanie: co zrobić z 

bezrobotną szwagierką, która prosi o pomoc (kredyt) także. Przypadek Klary naznaczony jest 

samotnością. Prawie nikt jej nie rozumie. Prawie każdy ma do niej pretensje, że jest taka 

niezaradna. Prawie nikt nie chce jej pomóc. A jeśli pomaga, to tak jak lekarz, który płaci za 

jej ciało (najpierw za krew oddawaną w klinice, potem za prostytuowanie się z nim), albo jak 

mąż Ireny, romantyk-defraudant, który da Klarze pieniądze wyłudzone z banku, jeśli ona z 

nim wyjedzie. 

Doświadczenie obcości jest tym bardziej przejmujące, że towarzyszą mu utwory 

hiphopowe, swego rodzaju songi, które opisują życie w mieście, w anonimowym mrowisku. 

Na ekranach widzimy Klarę wędrującą przez miasto. Jest wśród ludzi, ale kompletnie sama. 

Porządni obywatele z ulgą zrezygnowali z towarzystwa postrzelonej wariatki, chłopak 

zdradzał ją z poprzednią dziewczyną, siostra przyniosła dwie filiżanki do herbaty „na nową 

drogę życia”. Gdyby w tym momencie napisać, że wszystkiemu winne jest społeczeństwo, to 
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zdanie zdjęłoby ciężar odpowiedzialności z konkretnych ludzi. Winni jesteśmy wszyscy, czyli 

nikt.  

W rozmowie z zespołem Teatru Polskiego z Wrocławia, która odbyła się po spektaklu, 

słyszałem zdenerwowane głosy widzów oceniających bohaterkę: jaka ona naiwna, 

niedojrzała, głupia, jak tak można pokierować swoim życiem. Racja, ale jeśli właśnie tak 

wygląda przypadek Klary, tej jednej, w gruncie rzeczy normalnej dziewczyny, to czy trzeba ją 

zmieszać z błotem? Dla własnego dobrego samopoczucia? A może ów gniew ma pokryć 

poczucie winy osoby, która krytykuję tę bohaterkę? Mało jest w Polsce teatru, który 

zmuszałby do zastanowienia się nad tego rodzaju sprawami.  

Osobna sprawa to przypadek Odinu. Wielu widzów Mythosu Eugenia Barby i Odin 

Teatret wyrażało swe rozczarowanie obejrzanym spektaklem: jego hermetycznością, 

wielojęzycznymi tekstami nietłumaczonymi na język polski, brakiem głębi lub zbytnią 

prostotą. Dla mnie to spotkanie z Odin Teatret było pouczające. Mythos był bowiem swego 

rodzaju próbą przekazania własnego doświadczenia grupy z Holstebro ukazującą 

jednocześnie, że świat tłumaczonych na kilka języków spektakli festiwalowych jest światem 

płaskim, nieco sfałszowanym przez swą ostentacyjną zrozumiałość. 

Barba pokazał bowiem (poza tym, że w spektaklu interesował go głównie mit 

rewolucji) egzystencjalny wymiar kultury, w której ludzie mówią różnymi językami i 

pierwszym wrażeniem ze spotkania człowieka z obcego kraju, kontynentu, kultury jest 

odczucie obcości. Natrafia się na barierę niezrozumienia. Obcy język jest na początku tylko 

muzyką, falą dźwięków, które nie mają sensu. W miarę poznawania tego języka wyłania się z 

dźwięków konkretny sens, nowy świat, nowe doświadczenie. W tym sensie Mythos nie jest 

dobrym spektaklem festiwalowym, na festiwalu nie ma czasu na doświadczenie 

hermeneutyczne, na proces oswajania obcego. Odin Teatret dostał za mało czasu na to, by 

przekonać do siebie publiczność Kontaktu. Niemal bez oklasków, w pośpiechu wszyscy 

ruszyli na następne przedstawienia. 

Symboliczny był dla mnie widok reżysera, który w trakcie trwania spektaklu siedział 

gdzieś z tyłu na krzesełku, z nieruchomą twarzą oglądając po raz może setny przedstawienie, 

które stworzył, samotny tak jak tylko może być reżyser, któremu nie wolno wyjść na scenę. 

Aktorzy śpiewali pieśń „All dies”, a on nie mógł jak Kantor stać się pośrednikiem – 

Charonem, który łączy świat umarłych Edypów i Kasandr, świat mitów ze światem żywych, 

którzy mogą mit odrzucić, wyśmiać drwiąco, zapomnieć. Oglądałem to przedstawienie bez 

zachwytu i z dystansem, ale zarazem z szacunkiem dla teatru, który jest pamięcią. O micie i o 
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zmarłych. O historii, od której odgradzamy się z dnia na dzień murem obojętności, chociaż 

wcale jeszcze nie umarła. 

Wersja historii prezentowana przez Odin Teatret, owo spojrzenie na rewolucję jako 

hekatombę ofiar i jeden z największych błędów ludzkości, który narodził się w gruncie rzeczy 

z dobrych, choć nazbyt idealistycznych intencji, było bliższe faktom, złożoności naszych 

dziejów niż historia Słowacji w Balu w reżyserii Martina Huby, gdzie naród był zawsze 

przeciw (faszyzmowi, komunizmowi, antysemityzmowi), a tylko zdrajcy za. Nie chciałbym, 

aby kogokolwiek uczono historii każąc oglądać ten spektakl, chyba że chodziłoby o ukazanie, 

jaką rolę może odgrywać w trudnych czasach muzyka i taniec. Muzyka jako lukrowane 

oszustwo w socjalistycznym państwie, jako zabawa, która jest głuchotą na zewnętrzne, 

dziejące się poza salą balową, fakty. Taniec, który jest protestem Żydówki przeciw 

rasizmowi, krzykiem ginącego narodu. Muzyka i taniec, które są wolnością, oddechem, wolą 

przetrwania – w każdych czasach. 

Kontakt’2002 nie był łatwy do oglądania, rzadko był tak pocieszający jak spektakl 

Słowaków, przeniknięty wiarą w ludzi. Więc jeśli nawet teraz oceniam go dobrze, nie 

chciałbym jeszcze raz oglądać wszystkich tych spektakli ukazujących ciemne strony ludzi, tak 

jak pewnie niewielu ludzi chciałoby przeżyć jeszcze raz cały wiek dwudziesty. 

 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’2002, Toruń, 25-31 maja 2002 r. 
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Ludzie wciąż opowiadają historie 

 

 

 Żyjemy w epoce opowieści. Ludzie wciąż opowiadają jakieś historie: pisząc książki, 

udzielając wywiadów, występując w programach typu talk show. Ludzkie historie śledzimy 

na ekranach telewizorów, słuchamy ich w radiowych reportażach. W gazetowym programie 

telewizyjnym czekają na nas filmy o tym, jak „para morderców na zlecenie popełnia życiowy 

błąd”, „piętnastolatek podejmuje desperacką próbę pogodzenia rozwiedzionych rodziców”, 

„dzielni Brytyjczycy osaczają i zatapiają dumę hitlerowskiej floty” albo „na wieść o 

nieuleczalnej chorobie wdowa porzuca pracę i nareszcie zajmuje się sobą”. Nawet 

Szekspirowskie tragedie Stanisław Barańczak streszczał kiedyś w zgrabnych krótkich 

wierszykach. Nic dziwnego zatem, że teatr jest nadal, tak jak dwa i pół tysiąca lat temu, 

miejscem opowiadania historii. Oby niebanalnych, nieschematycznych, zaskakujących. Przy 

inflacji opowieści, która cechuje nasze czasy, o dobrą opowieść coraz trudniej, a już całkiem 

trudno o niebanalne zakończenie – bez taniego happy-endu, nużącej kody śmierci, 

samobójstwa, morderstwa, do których przyzwyczaił nas świat kina, teatru, telewizji. 

 Na trzynasty festiwal Kontakt warto spojrzeć z tej właśnie perspektywy: serii historii 

opowiedzianych jego widzom w upalne popołudnia w toruńskich salach teatralnych. Świat 

przedstawiony w tegorocznych spektaklach festiwalu  to świat na wskroś współczesny i 

rzadko budzący akceptację, rzadko dający nadzieję na to, że będzie kiedyś lepiej.     

 Historię o zmaganiu się schizofrenika Jununa z chorobą zaprezentował na inaugurację 

festiwalu tunezyjski teatr Familia Productions. Historię ciepłą, choć nie wolną od schematów 

i „słusznych” poglądów, takich jak racja jednostki przeciw racji represyjnej instytucji szpitala 

psychiatrycznego, racja miłości pacjenta do terapeutki przeciw racji profesjonalnego dystansu 

do kolejnego przypadku w kartotece chorób. Świeżość tej opowieści opiera się głównie na 

wyeksponowaniu wpływu rodziny na postęp choroby Jununa (matka go nie znosi, bo woli 

starszego i zdrowego brata-recydywistę, ojciec, który już nie żyje, nigdy nie odnosił się do 

syna przyjaźnie, siostry to zbiór trojga nieszczęść: prostytutka, nadpobudliwa ruchowo 

wariatka i dość pasywna idealistka, która kocha brata, ale nie może mu pomóc).  

Junun trafia do domu na prośbę terapeutki, która chce go leczyć nie pigułkami, lecz 

dzięki wsparciu rodziny, spokojowi i zdrowym emocjom. Okazuje się, że w tej rodzinie nigdy 

spokoju nie było, ciągle coś się dzieje, jak choćby w scenie przysiadania się członków 

rodziny do siebie, która kończy się obłędnym tańcem w rytm łomotu krzeseł, lub w scenie 

obiadu, w której nikt nie może być pewny, że nie dostanie w głowę talerzem od siostry, brata 
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lub matki. Cała opowieść o Jununie prezentowana jest w sposób epicki. Terapeutka przyjmuje 

rolę narratora tej opowieści, o sobie także wyraża się w trzeciej osobie. Mówi przez mikrofon, 

Junun przez mikrofon jej odpowiada, tak jakby to nie był spektakl teatralny, a spotkanie ze 

schizofrenikiem i jego lekarką – jakieś kolejne ogniwo trudnej terapii przez docieranie do 

prawdy o własnej chorobie. W monotonnej serii rozmów pacjenta z lekarzem urozmaiceniem 

są wspomniane choreograficzne popisy z krzesłami i zastawą stołową, falowanie kilku kurtyn 

oraz osobliwy poemat ku czci matki i przeciw niej. 

Podobny teatr przy mikrofonie zaprezentowała berlińska Schaubühne w spektaklu 

Łaknąć Sarah Kane w reżyserii Thomasa Ostermeiera. Rozczarowani widzowie mówili o tym 

spektaklu „słuchowisko”, krytykując ascetyczność użytych środków wyrazu: czwórkę 

aktorów Ostermeier umieścił na wysokich i wąskich „trumnach”, dał im mikrofony i nie 

pozwolił na bezpośrednie komunikowanie się ze sobą. W ten sposób dał szansę zaistnienia 

poetyckiemu dramatowi Kane, który zbudowany jest ze strzępków rozmów ludzi samotnych. 

Każdy z tych ludzi porusza się w obrębie małego poletka swego „ja”. Kiedy mówi do kogoś, 

chce wypowiedzieć swój ból, swoje pragnienie miłości, zrozumienia, bycia razem. Zamknięci 

jak monady nie są w stanie przeskoczyć przepaści dzielącej ich od innych ludzi. Nie słyszą 

innych, kwestie zlewają się w jeden wielki słowotok, hymn zatomizowanej ludzkości, która 

nie umie być już wspólnotą: narodem, rodziną, nawet związkiem dwojga ludzi. Wołania Sary 

Kane widzowie Kontaktu nie chcieli raczej słyszeć – może trochę zawiniły słuchawki z 

tłumaczeniem, które sprowadziły wielogłos przedstawienia do jednogłosu lektora, może 

przeszkodził brak gotowości słuchania słabego głosu ginących i odchodzących w niebyt ludzi. 

Nie dało się natomiast nie usłyszeć głosu dwójki aktorów Teatru Doc z Rosji w 

spektaklu Tlen. To przedstawienie znalazło się w programie festiwalu w ostatniej chwili i 

zdobyło główną nagrodę. Dwójka aktorów Irina Marakulina i Iwan Wyrypajew (zarazem 

autor tekstu) do akompaniamentu muzyki miksowanej przez didżejkę Irinę Rodionową rapuje 

hiphopowe songi o Saszy (chłopaku) i Saszy (dziewczynie). W rapowanych monologach, w 

których z rzadka dochodzi do dialogu postaci, świat biblijnych sentencji zderza się z 

niebiblijną rzeczywistością brudu, przemocy i rozpaczliwego poszukiwania oddechu. 

Niestety, nie wszystkie znaczenia metaforyczne tytułowego tlenu udało mi się pojąć, bo w 

odróżnieniu od Marakuliny, Wyrypajew krzyczał swoje songi tak głośno, że nie można było 

zrozumieć ich sensu. Krzyk zlewał się z głosem lektora w słuchawkach. Jury, raczej nie 

należące do grona fanów hip hopu, nagrodziło nowatorską koncertową konstrukcję 

przedstawienia, nie wiedząc najwyraźniej, że hip hop to sztuka rytmicznego opowiadania, a 
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nie wrzasku, przez mikrofon (który jest dla rapera atrybutem nieodzownym tak jak bit, czyli 

podkład muzyczny) o swoim życiu we wrogim świecie. 

Dla jury, jak sądzę, najważniejsze w tym spektaklu było odwołanie się do kultury hip 

hopu, w której każdy próbuje tworzyć „rymy” o świecie, opowiadać o swoich przeżyciach, 

więc liczy się „moje” doświadczenie, „moje” myśli, „moje” emocje. Tyle że w tym wypadku 

przyniosło to mało artystyczny efekt. Prawdziwego hip hopu rosyjscy artyści mogliby się 

nauczyć chociażby oglądając toruńską inscenizację Prezydentek w reżyserii Krzysztofa Raua 

z finałową piosenką Pambóg.  

Dwa kolejne przedstawienia nagrodzone przez jury budzą jeszcze większe 

wątpliwości. Z trzech węgierskich spektakli obecnych na festiwalu jurorzy nagrodzili dwa 

najsłabsze: Gezę-dzieciaka z Teatru Csokonai z Debreczyna (reż. Istvan Pinczes) i Top Dogs 

z budapeszteńskiego Teatru Józsefa Katony (w reż. Laszlo Bagossy). Przedstawienia 

pokazujące w sposób dość schematyczny dwa bieguny kapitalistycznego świata. Pierwsze 

według tezy: jak ciężkie jest życie robotnika w kamieniołomie, zwłaszcza tytułowego Gezy, 

który jest upośledzony umysłowo, lecz na tyle wrażliwy, by dostrzec monotonię życia i 

sprowadzenie człowieka w fabryce do roli ogniwa procesu produkcji. Drugie o tym, jak 

ciężkie jest życie dyrektora w dużej firmie – pracoholika z problemami emocjonalnymi i 

pustą duszą, który wyrzucony z pracy trafia do instytucji zajmującej się inżynierią dusz, 

swego rodzaju recyclingiem ludzi takich jak on – przegranych i szukających nowej szansy na 

karierę.  

O ile przedstawienie z Debreczyna oparte było na oryginalnym pomyśle filmowego 

prezentowania kolejnych scen w trzech oknach z zasuwanymi żaluzjami, z możliwością 

kadrowania ujęć, zręcznego montażu scen, o tyle to drugie obnażyło ledwie poprawność 

dramatu Ursa Widmera i warsztatową przeciętność aktorów. Takich poprawnych (ani słabych, 

ani dobrych) przedstawień było w ramach tego festiwalu kilka. Jak choćby Dama z pieskiem 

Kamy Ginkasa z Rosji i podwójny spektakl z Belgii Notatnik. Dowód.   

Ginkas, reżyser o niekwestionowanej wyobraźni teatralnej, skłonny do zabawy z 

tekstem i publicznością, do której jego aktorzy nierzadko puszczają oko, reagują np. na każde 

kichnięcie, by zaświadczyć, że grają tu oto, na żywo, wystawił kolejne opowiadanie 

Czechowa. Opowieść o prawdziwej miłości żonatego podrywacza do żonatej kuracjuszki w 

Jałcie ubrał w ramy teatralnej gry, w której moskiewscy aktorzy grają jałtańskich letników, 

którzy z nudów(?), dla zabawy(?) grają dla widzów historię pewnego romansu. W 

opowiadaniu, które wybrał Ginkas, próżno szukać mądrości spojrzenia wielkiego 

dramatopisarza na świat i ludzi, jest dość już staromodny sentymentalizm, łagodzony przez 
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wprowadzone przez reżysera wstawki z udziałem dwóch błaznów rodem z ludowego teatru, 

tworzących np. moskiewski deszcz z dzbanka wody wylewanej na parasol. To wszystko 

jednak przy niezwykłej elegancji tego spektaklu, czystości i zgrabnym budowaniu metafor za 

mało, by uznać go przedsięwzięcie w pełni udane. Podobnie zresztą rzecz się ma z historią 

dwóch chłopców w Notatniku i Dowodzie, nieważne, prawdziwą, czy zmyśloną. Graną 

zgrabnie, lecz w sferze treści dość stereotypową opowieścią o wojennych losach dzieci, o ich 

inicjacjach, szczeniackich wybrykach itd.  

Osobna sprawa to spektakl Rimasa Tuminasa. Jeden z wielkich litewskich 

inscenizatorów tym razem postanowił wystawić Czekając na Godota. Przez trzy godziny 

widzowie spektaklu czekali nie tylko na Godota, który jak słusznie podejrzewali, nie 

przyszedł, ale także na Rimasa Tuminasa, geniusza teatru, który kiedyś zachwycił wszystkich 

Maskaradą Lermontowa. Aktorzy gadali i gadali, a słowa tylko męczyły, bo reżyser, który 

zwykle śmiało poczynał sobie z tekstem i zawartym w nim projektem inscenizacji, tym razem 

ugiął się przed Beckettem, wpisał swój spektakl w ramy opowieści dwóch kloszardów w 

melonikach i wytartych garniturach, symbolizujących ludzkość i absurd egzystencji. Piszę 

zgryźliwie, bo szkoda pracy dobrych artystów, kiedy sens dramatu w ogóle nie dociera do 

widzów. Myślałem sobie, co należałoby zrobić z tym Beckettem unieruchomionym jak motyl 

w bursztynie. Należałoby zapewne nieco odświeżyć i wygląd postaci, i ich tożsamość, i świat 

wokół nich. Wystawić Godota trochę wzorem Marthalera na pustym dworcu kolejowym, nad 

przepaścią, w której biegnie donikąd tor kolejowy, a jedyne drzewo to peronowy zegar 

odliczający wolno, coraz wolniej czas do świtu. Może wtedy pojawiłyby się w spektaklu 

żywe emocje i żywy Beckett. 

Zupełnie inną drogą i z sukcesem poszedł Grzegorz Wiśniewski, który w inscenizacji 

Mewy Czechowa nie uląkł się wielkiego dramatu ze stuletnią tradycją sceniczną, mocno 

poskracał dialogi, usunął starocie, a Trieplewowi kazał wystawiać Antyklimaks Schwaba, 

mówić słowami austriackiego autora dramatów fekalnych, więcej nawet: być Schwabem, 

którego świat, kobiety (zwłaszcza matka) i literatura doprowadzają do rozpaczy i 

samobójstwa. Na obrotowej scenie aktorzy Teatru Wybrzeże fenomenalnie zagrali 

współczesny dramat ludzi, których przerasta reżyserowanie własnego życia i granie w nim 

własnych ról. 

Podobnym sukcesem było przedstawienie Huśtawka z Bazylei, w którym prostymi 

środkami opowiedziana została prosta historia o tym, jak grupa nastolatków inspirowana 

przez starszego kolegę zgwałciła koleżankę z podwórka i czym dla ofiary był proces sądowy. 

Piątka aktorów zagrała spektakl bardzo dynamiczny, z huśtawką na środku sceny, zagrała go 
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w trzech językach: po szwajcarsku niemiecku (sceny na podwórku, w strojach nastolatków), 

po niemiecku (sceny w sądzie, w narzuconych na plecy togach) i po hebrajsku (szept 

gwałconej dziewczyny, bo autorką całej historii jest Edna Mazya, dramatopisarka izraelska). 

W ten sposób finał spektaklu nabrał nieoczekiwanych znaczeń: gwałcona dziewczyna urosła 

do symbolu narodu żydowskiego, bandyci mówiący po niemiecku do symbolu 

nazistowskiego agresora, a przygnębiająca, prosta historia z finałem, w którym ten, kto 

wyreżyserował zbrodnię, zostaje uwolniony od winy, do metafory całego świata, w którym 

Holokaust trwa, a zło nie jest karane. 

Problemowi zła było też poświęcone przedstawienie opolskiego Teatru im. Jana 

Kochanowskiego Matka Joanna od Aniołów. Marek Fiedor musiał zmierzyć się nie tylko z 

opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza, ale przede wszystkim ze znakomitym filmem 

Jerzego Kawalerowicza. Trzeba przyznać, że w znacznym stopniu mu się to udało. 

Bohaterowie spektaklu zostali ukazani z troską o obyczajowy konkret: w knajpie, na 

odpuście, w czasie mszy, której spory fragment reżyser umieścił w przedstawieniu. Fiedor 

pokazał naszą ludową religijność w całej złożoności, w zderzeniu cielesnych pokus z potrzebą 

duchowości, rubaszności ze strachem przed diabłami, które siedzą w ludziach. U Fiedora 

ludzie taplają się w błocie (prawdziwe błoto swojsko chlupało pod nogami aktorów), życie 

jest brudem, szlamem, pijackim bełkotem. Dla ludzi prostych ze wsi i małych miasteczek 

chrześcijaństwo stanowi zbyt wielkie wyzwanie, nie rozumieją, że możliwe jest oderwanie się 

od ciała. 

Co więcej, mają rację. Rozumują jak rasowi freudyści. Człowiek ma w sobie diabła, 

który szuka ujścia na zewnątrz, trzeba go umiejętnie i powoli wypuszczać. Ksiądz lub 

zakonnica blokują diabła w sobie, pozwalają mu nabrać siły, tak że kiedyś wbrew ich woli 

znajdzie sobie ujście na zewnątrz. Taki jest przypadek księdza Suryna, który dla swej walki 

znajduje pseudoteologiczne uzasadnienie, bierze na siebie zło przypisane siostrze Joannie. 

Niby ma rację, bo naśladuje Chrystusa, ale w finale spektaklu widzimy śmiejącego się i 

zacierającego ręce szatana w kobiecym wcieleniu. Nie można z diabłem handlować, nie 

można wziąć na siebie czyjegoś zła. Każdy musi sobie radzić na własną rękę. Ostatecznie 

rację ma lud, gdy małymi grzeszkami ujmuje diabła w ryzy, gdy dostosowuje dekalog do 

skromnych ludzkich możliwości. Wydaje mi się, że Fiedor patrzy na prowincjonalną 

społeczność nie okiem surowego sędziego, lecz obiektywnym okiem reportera, który potrafi 

zrozumieć strategie ludzi prostych w zmaganiach z własną niedoskonałością. 

Spektakl Fiedora ma wiele wspólnego z Kaleką w reżyserii Petera Gothara (Teatr 

Radnóti z Węgier), w którym ludzie taplają się w wodzie, błocie, oddychają wilgocią i to 
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powoli ich zabija. Gothar, zwycięzca ubiegłorocznego Kontaktu, tym razem wystawił jeden z 

najpopularniejszych na scenach Europy dramatów Martina McDonagha i zrobił to nie w stylu 

realistycznym, do którego się przyzwyczailiśmy, lecz w konwencji baśni. Wielu widzów 

zaskoczyła ta interpretacja, wielu odrzuciło ją, ale sądzę, że Gothar nieco obnażył 

stereotypowość postaci dramatu MacDonagha: w Inishman mieszkają dwie ciotki-babulki, 

Johny-plotkarz z matką-pijaczką (jakby wyjętą z Monthy Pytona), wiejska piękność lekkich 

obyczajów, Helen i tytułowy Kaleka – Billy-głupek, który chciał zrobić karierę w Hollywood 

i wrócił do domu, bo mu się ckniło za domem. Każdy z nich jest dziwakiem, każdy ma coś na 

sumieniu, ale w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że te dziwactwa równoważone są przez 

rozświetlające postaci od środka dobro. 

Gothar pozwala nam śmiać się z postaci, ale zawsze stara się, aby był to śmiech 

wybaczający, ciepły. Patrzymy na zszarzałe i tchnące wilgocią ubrania, na rozwichrzone 

włosy Johny’ego, na ostre, ekspresjonistyczne makijaże, na wykrzywioną twarz Billy’ego, 

śmiejemy się z manii przypatrywania się krowom, z niańczenia kamieni, śmiejemy się z 

kalectwa, z bólu, z wymyślań i przekleństw, ale uśmiech zamiera na ustach, gdy w finale 

Billy tuż po spotkaniu z Helen zapowiadającym randkę, a może głębsze uczucie, miota się w 

wodzie z chustką przesiąkniętą krwią z jego płuc. Bawiło nas, gdy Billy żartował sobie, że ma 

suchoty i wyjazd do Hollywood to jego ostatnie życzenie. A teraz widzimy, że wywołał wilka 

z lasu, że śmierć czasami może przyjść do człowieka wraz z miłością.  

Gdybym miał jakikolwiek wpływ na werdykt jurorów Kontaktu, nagrodziłbym 

wyłącznie ten węgierski spektakl nie tylko za umiejętne poprowadzenie opowieści, nie tylko 

za miłość do ludzi, ale także za zmysłowość świata przedstawionego na scenie: za ściany 

domu z płócien, za zapach tytoniu i smród zgniłych jaj rozbijanych na ekranie w trakcie 

projekcji filmu o irlandzkich rybakach, za teatr cieni, za plusk wody, bryzgi i refleksy na 

ścianach, przemoczone kostiumy i rybacką łódź. Za to, że papierowy dramat przemienił się w 

zmysłową krainę baśni, a młoda i ładna aktorka stała się przygarbioną, opatuloną grubą chustą 

babuleńką. Za to, że cierpliwość odbiorcy teatralnych opowieści została wynagrodzona.   

 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’2003, Toruń, 24-30 maja 2003 r.  
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Dwa teatry 

 

 

Na plakatach zapraszających na tegoroczny, czternasty Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny Kontakt można było zobaczyć grecką kolumnę, z której wyrastały zielone liście. 

Zapowiadało to, że głównym tematem festiwalu będzie stosunek współczesnego teatru do 

mitów (starożytnych i nie tylko), a może przede wszystkim reinterpretacja i rewizja mitów: 

greckich (Medea, Antygona, Elektra), „polskich” (Wyzwolenie, Do piachu), teatralnych 

(Romeo i Julia Szekspira, Mewa Czechowa, a nawet – nieco naciągając ten podział – 

Niestałość serc Marivaux). Pojawiły się też na tegorocznym Kontakcie spektakle sytuujące się 

poza tym „mitycznym” porządkiem (Roberto Zucco, Ameryka, część druga, Ktoś tu jeszcze 

przyjdzie, Świniopolis). Nie zmienia to jednak faktu, że problem mitów w różnym ujęciu 

dominował podczas tegorocznych prezentacji festiwalowych. 

 

Mit Polski, piwa i kremówek 

 

 Festiwal rozpoczął się od Wyzwolenia Wyspiańskiego w reżyserii Anny 

Augustynowicz.  Można było się spodziewać teatru drapieżnego, opartego na trudnym i w 

wielu fragmentach hermetycznym już dziś dramacie Wyspiańskiego. Z pewnością dla wielu 

widzów nie było to łatwe doświadczenie, zwłaszcza że zabrakło synchronicznego tłumaczenia 

na rosyjski i angielski, ale nawet dla Polaków konieczne byłyby przypisy w tych momentach, 

gdy w lawinie słów pojawiały się niezrozumiałe dziś aluzje mitologiczne oraz krytyka postaw 

Polaków współczesnych Wyspiańskiemu. Zarazem jednak chyba wszyscy odczuli 

beznadziejność szarpaniny Konrada z balastem polskości, z przeszłością, która nie pozwala 

nam być normalnymi ludźmi, artystami, Europejczykami. Chyba wszyscy odczuli ironię słów 

o myśli polskiej, która sięga dachu teatru, szyderczość obrazu kibiców-szalikowców, którzy 

krzyczą „Polska” na przemian z „Nienawidzę”. Najważniejszy wydaje się jednak w tym 

spektaklu wątek polskiej duchowości i polskiej sztuki, które zdają się być beznadziejnie 

zanurzone w cielesności, codziennej wygodzie, hedonizmie. Cóż dodać do obrazu Konrada, 

który emocjonalny monolog kończy łykiem „słowiańskiego napoju” z puszki piwa Żywiec, 

lub do obrazu kardynała z paterą pełną kremówek – kwintesencją współczesnej polskiej 

religijności, która z nauki papieża-Polaka najłatwiej przyjęła pociechę dla żołądków. Cóż 

powiedzieć o artystach, którzy na scenę narodowego teatru wchodzą z kubkami herbaty lub 

błyskawicznej zupy, a rozterki Konrada ucinają ucieczką do domu – do dzieci, do rodziny. 
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My też wychodzimy z teatru, pewnie z ulgą, ale czy w ten sam sposób pozbędziemy się 

naszego garbu polskości – w to szczerze wątpię. 

 

Gadanie i Big Brother 

 

 W drugim dniu Kontaktu w Baju Pomorskim pokazano Medeę węgierskiego teatru 

Radnóti. Widzowie zostali wystawieni na ciężką próbę. Historia mitycznej morderczyni i jej 

rodziny została zaprezentowana w sposób tyleż oryginalny, co zabójczo konsekwentny: w 

kameralnej przestrzeni Medea z mężem i dwoma synami na ławeczce, niemal bez ruchu (z 

przodu na krzesłach ustawionych w czworokąt, bokiem do widowni siedzą pozostali 

uczestnicy zdarzeń) siedzą i – bez emocji, bez patrzenia sobie w oczy, bez psychologicznego 

aktorstwa – mówią o swoim życiu. Jednego z synów Medei gra aktorka, drugiego – aktor w 

sile wieku, oczy wyłupione posłańcowi to dwie kolorowe piłeczki toczące się po scenie. 

Widać zamiar ukazania mrocznej tragedii w sposób stonowany, teatralny. Kto wsłucha się w 

słowa aktorów uważnie, pewnie odczuje mocno tragizm zdarzeń, kto jednak potrzebuje 

pokarmu dla oczu, ten męczy się fizycznie, przysypia. Z ulgą przyjąłem koniec spektaklu i 

uciekłem czym prędzej do Olimpijczyka na spektakl, który kilka dni później jury uznało za 

najlepsze przedstawienie tegorocznego festiwalu. 

 Uznało chyba niesłusznie. Od kilku lat Kontakt nie ma szczęścia do jurorów. Werdykt 

nagradzający Niestałość serc Marivaux z teatru z Nowosybirska został przyjęty z 

niedowierzaniem. Bo rzeczywiście pomysł na współczesną inscenizację utworu Marivaux, 

choć efektowny, nie przyniósł nazbyt głębokiej interpretacji utworu. Dmitrij Czerniakow, 

reżyser spektaklu, umieścił akcję w przeszklonym od strony widzów, zamkniętym salonie. W 

tej małej przestrzeni toczyła się jak w laboratorium gra Księcia o uczucia Sylwii zakochanej 

w Arlekinie oraz Flaminii o względy Arlekina. Wypowiedzi postaci słychać było przez 

głośniki, niektóre odgłosy, jak gryzienie cukierków, raniły uszy. Kiedy Książę i Flaminia 

osiągnęli swój cel, okazało się, że to wszystko było iluzją, a raczej reality show. Jacyś 

robotnicy zdemontowali cały salon, jacyś dziennikarze wbiegli na „plan zdjęciowy”. Okazało 

się, że to był Big Brother albo Truman show, Arlekin i Sylwia zrozpaczeni, miotali się, 

cierpieli, a w końcu Sylwia kamieniem rozbiła szybę salonu. I w tym efekciarskim finale 

tkwił największy fałsz, który kazał zapomnieć o dobrej grze Olgi Cynk (Sylwii) i Ilji 

Pankowa (Arlekina) na tle pozostałych drewnianych postaci. Bo przecież nie taki Big Brother 

straszny, jak go malują, a uczestnicy reality shows dalecy są od osiemnastowiecznej, 

sentymentalnej niewinności i naiwności. Przykrojenie Marivaux do ram publicystycznego 
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komentarza to za mało, by dać nam do myślenia o świecie mediów i manipulowaniu w nim 

ludźmi. 

 

Miłość i mąka w Weronie 

 

Trzeciego dnia Teatr im. Wilama Horzycy był wypełniony po brzegi. Litewski 

spektakl na Kontakcie to w Toruniu zawsze wielkie święto: tłumy widzów i gorące przyjęcie. 

Tym razem obejrzeliśmy Romea i Julię w reżyserii Oskarasa Koršunovasa, najlepszy spektakl 

litewskiego reżysera, który jak dotąd pokazano w Toruniu. Koršunovas bawił się dramatem 

Szekspira, akcję przeniósł do włoskiej pizzerii z połowy XX wieku, a opowieść o miłości i 

śmierci w Weronie – jak kucharz-wirtuoz – przygotował z mąki i ciasta. Tylko na Litwie 

umieją działać według tak karkołomnej, zdawałoby się, recepty: weź Szekspira, pizzerię ze 

wszystkimi akcesoriami, które się w niej mogą pojawić i stwórz trzygodzinny, trzymający 

wciąż w napięciu, teatralny majstersztyk, mając przy tym w pamięci dzieła wielkich 

konkurentów – Tuminasa i Nekrošiusa. 

Koršunovas wystawił Romea i Julię po swojemu, choć są w jego spektaklu wszystkie 

cechy litewskiego, oryginalnego pisma teatralnego: umiejętność tworzenia teatralnych 

metafor, manipulowanie realnymi przedmiotami, żywiołowe, motoryczne aktorstwo. 

Opowieść, której kręgosłup stanowi temat miłości i nienawiści, zwraca uwagę oryginalną 

interpretacją, która wyrasta, jak przypuszczam, z kaprysu wyobraźni reżysera. Skąd bowiem 

taka myśl, żeby historię Romea i Julii przenieść do pizzerii? Gdyby Koršunovas był 

Rosjaninem, mógłbym domyślać się, że korzysta z dwuznaczności słowa „muka” – mąka lub 

męka w zależności od akcentowania. Jest jednak Litwinem i podsuwa nawet widzom jedno 

litewskie słowo „milt” pojawiające się na metalowym kotle wypełnionym mąką. Mąka to po 

litewsku „miltai”, proszek to „milteliai”, kochać to „myleti”, kochanek lub kochanka to 

„mylimoji”, miłość to „meile”, a śmierć „mirtis”. Nawet ten amatorski wywód 

językoznawczy pozwala zauważyć, że reżyser bawi się słowami, a w efekcie pokazuje nam 

bliskość wielu fundamentalnych kategorii naszego świata: miłości i śmierci, przyjaźni i 

nienawiści, budowania i niszczenia, śmierci, snu i żałoby. Jak to możliwe? 

Na początku jest cielesność: ciasto, rubaszne żarty i zachowania. Rywalizujące ze sobą 

rodziny obrzucają się kawałkami surowego ciasta, na wyścigi lepią z ciasta długie fallusy 

wyrzucane zamaszyście na stół i ucinane przez rywali. Kiedy posłaniec Kapuletich z bryłą 

ciasta wędruje po mieście i wręcza napotkanym ludziom kawałki ciasta-zaproszenia na bal, 

Romeo i Merkucjo nie omieszkają wcisnąć mu na głowę tego ciasta, ulepić rogów i wyśmiać. 
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Kiedy dojdzie do kolejnej konfrontacji młodych rywali, kuchenne chochle staną się znów 

fallusami, za które ciągnie się bez pardonu. Obie rodziny zresztą wciąż się prowokują, 

obszczypują, obrzucają ciastem. W tej grze obscenicznych i rubasznych gestów bierze udział 

nawet Marta, niania Julii (Eglė Mikulionytė). Marta jest postacią kluczową dla akcji: chroni 

Julię i jej związek z Romeem (pod jej spódnicą schowa się najpierw dziewczyna, a potem jej 

ukochany, co da zresztą okazję do ryzykownego żartu – kompani, którzy odnajdą blond 

czuprynę Romea pod spódnicą Marty, staną zdziwieni, gdy ta, ziewając, zacznie drapać się po 

tej „czuprynie”!), wprowadza zawsze komiczny kontrapunkt dla patosu miłości (padając na 

kolana przed Ojcem Laurentym, złapie go niechcący za przyrodzenie, a potem zacznie go 

całować, chcąc odwrócić uwagę od pocałunku młodych) i komediowe podłoże dla tragedii, 

która rozegra się wkrótce na scenie. 

Wszystkie ważne sceny w spektaklu Koršunovasa rozgrywają się wokół metalowego 

kotła z napisem „milt”. To w tym kotle wjeżdża na scenę Książę, ucieleśnienie władzy. To 

wokół tego kotła toczą się walki i rodzą się głębokie uczucia. Mąką z kotła pokrywają się 

twarze umarłych Tybalta i Merkucja, mąka jest trucizną, którą zażyje Romeo, ale też 

środkiem nasennym, który uśpi Julię. Mąką posmarują twarze rodziny składające przy 

zwłokach młodych bukiety metalowych kwiatów-sztućców kuchennych – mąką żalu, bladości 

wzruszenia, a może znakiem żałoby. Zarazem jednak do tego kotła po uszy – jak w miłość – 

wpadną Romeo i Julia, tak jakby zakochując się w sobie, otarli się pierwszy raz o śmierć. W 

kotle znajdą się zresztą po śmierci i wtedy w końcu sobie uświadomimy, że jest on 

ucieleśnieniem panującego w naszym świecie kołowrotu obumierania i odradzania się, 

młynem, który miele cenne ziarno na mąkę, tyle że z mąki rodzi się nowe życie. Kocioł jest 

zatem miejscem ofiary – ofiary z ziarna, która musi się dokonać, aby powstało ciasto, które 

nakarmi obie rodziny, wszystkich ludzi. Jest to zatem niemalże dionizyjska ofiara, i 

rubaszność i fallusy także wywodziły się z żywiołu dionizyjskiego, a zabawne ucięcie fallusa 

było swego rodzaju kastracją boga wina. Śmierć młodych ma tu bezsprzecznie wymiar 

mistyczny: ma sens, bo odnawia świat. 

Miłość u Koršunovasa mieści się między rubasznością podwórkowych żartów a 

metafizyką śmierci. Sama w sobie nie jest ani nazbyt cielesna, ani metafizyczna (jak to było 

np. w kościele miłości u Nekrošiusa). Jest raczej potrzebą bycia razem, uczuciem prostym jak 

trzymanie się za ręce. Miłość nie zasypuje przepaści między sąsiadującymi ze sobą pizzeriami 

i rodzinami, nie uśmierza bólu i nienawiści, nie zapobiega zemście. Jest krucha jak ziarno, jak 

życie młodych ludzi. Przydarza się zwykłym ludziom: rudowłosej, drobnej Julii (Rasa 

Samuolytė) i jasnowłosemu Romeo (Gytis Ivanauskas), przekracza ramy rodzin, rozsądku i 
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prawa. Czy nie taka właśnie głęboka więź łączy miłość i śmierć w Weronie: to, że obie 

przydarzają się ludziom i nie ma na nie żadnej rady? 

 

Cichy teatr Petera Steina 

 

 Po Romeo i Julii Koršunovasa trudno było się spodziewać kolejnego wydarzenia 

teatralnego. A jednak zdarzył się cud: na scenie Opery Nova w Bydgoszczy zobaczyliśmy 

Mewę w reżyserii niemieckiego reżysera Petera Steina z zespołem Ryskiego Teatru Dramatu 

Rosyjskiego z Łotwy. Nie sposób o tej Mewie pisać. Na pozór nie ma tu nic niezwykłego: 

Stein wystawia Mewę z wielkim szacunkiem dla dramatu-legendy, który w 1898 roku 

otworzył wielką epokę teatru rosyjskiego. A więc na początku widzimy po prostu „teatr. 

Kurtyna, potem pierwsze kulisy, potem drugie, a dalej pusta przestrzeń. Żadnych dekoracji. 

Otwiera się widok na jezioro i na horyzont.”. Tak mówi Trieplew. Oglądamy spektakl 

Konstantego: „Kurtyna się podnosi: otwiera się widok na jezioro. Nad widnokręgiem księżyc 

odbity w wodzie. Na wielkim głazie Nina Zarieczna, cała w bieli.” Na koniec ukazują się 

„krwawe oczy” szatana. Sztuka zostaje przerwana, ktoś pali papierosa lub szarpie i wyrzuca 

bukiet kwiatów (jeśli tak każą didaskalia w utworze Czechowa), ktoś wychodzi, „wszyscy 

filozofują”, gadają, gadają, gadają... 

 Pierwsze dwie godziny spektaklu są dla widzów niewymowną męką. To jest muzeum 

– mówią niektórzy – to niedzisiejszy teatr. Jedynym momentem ożywienia na scenie są 

zmiany dekoracji i obrazy (jeziora, chmur na niebie, lecącej mewy) na wielkim ekranie, 

którego w czasach Czechowa być nie mogło. Rzadką okazję do uśmiechu daje teatralna 

rozpacz Arkadiny, błagającej Trigorina, by jej nie opuszczał. „Płacze”, „obejmuje go i 

całuje”, „pada na kolana”, „obejmuje jego kolana”, „całuje go po rękach”. A potem w drugiej 

części wydarza się coś niezwykłego. Jest burza, minęły dwa lata od wyjazdu Zariecznej, która 

wraca, ale nie do Konstantego, lecz jak cień Trigorina. Dopiero teraz, obserwując zachowania 

Konstantego Trieplewa, który gra na pianinie, chodzi po domu, a wreszcie drze swoje 

rękopisy, spokojnie i metodycznie zrzuca wszystkie książki pod stół, i gdzieś za sceną strzela 

sobie w łeb, rozumiemy, do jakiego świata zaprosił nas genialny reżyser.  

 To świat, który na pozór nie potrzebuje reżysera, to świat, w którym Czechow 

opowiada nam o młodym chłopaku, który nieszczęśliwie się zakochał, źle wybrał dziewczynę 

i zawód dramatopisarza, opowiada o młodej dziewczynie, która źle wybrała mężczyznę, 

obiekt swojej miłości i źle wybrała zawód aktorki. To także opowieść niejednoznaczna: czy 

Arkadina była dobrą czy złą aktorką, nie wiadomo. Czy jest dobrą, sprawiedliwą matką, nie 
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wiadomo. Czy Konstanty to dobry pisarz, nie wiadomo. Czy Trigorin to dobry pisarz, nie 

wiemy. Dlaczego to wszystko nie kończy się dobrze, także nie wiadomo. A jednak to jest 

świat w jakiś subtelny i dyskretny sposób piękny. Świat ciepły, jakby tuż przed zmierzchem. 

Tylko wielki reżyser mógł pozwolić sobie na luksus oddania własnego, ukochanego dzieła w 

ręce aktorów i dramatopisarza.  

 Oglądam potem jeszcze pięć spektakli festiwalowych i nie słyszę słów, mając w 

uszach piękną ruszczyznę Czechowa, nie widzę obrazów, mając w oczach światłocienie z 

Mewy Steina. A przecież nie są to złe spektakle. Roberto Zucco z Estonii w efektownej 

scenografii (kilkupoziomowa klatka usytuowana w szpalerze widzów), trzy dni później 

otrzyma drugą nagrodę Kontaktu, Do piachu Teatru Provisorium i Kompanii „Teatr” – 

cielesna, sugestywna interpretacja kontrowersyjnego dramatu Tadeusza Różewicza, a na 

drugim biegunie Ktoś tu jeszcze przyjdzie Jona Fosse – obraz pustki współczesnych ludzi, 

których narcyzm i irracjonalna obsesja chronienia swojej prywatności prowadzą do 

wewnętrznego wyjałowienia, do strachu przed drugim człowiekiem. Były jeszcze dwie 

historie antyczne: węgierska interpretacja Antygony, w której na uwagę zasługiwał jedynie 

uśmiechnięty trup Polinejkesa i hiszpańska Elektra – płaski landszafcik, który z greckiego 

mitu zachował jedynie kostiumy, recytacje i taniec (o dziwo, z wannami jako głównym 

rekwizytem). Może dobrze, że widzom nie tłumaczono wypowiedzi poszczególnych postaci, 

że docierały do nich jedynie pojedyncze słowa „Elektra”, „Orestes”, „corazon” i np. 

„sepultura”, bo był to spektakl-teledysk bez głębszych treści, ale za to z ukochanym przez 

Polaków Bregoviciem. Włosy stanęły mi dęba na głowie, gdy na spotkaniu z reżyserem 

usłyszałem, że jest uczniem Grotowskiego i Barby. 

 Z tegorocznego Kontaktu pozostały mi więc w głowie tylko dwa teatry: teatr 

reżyserskiego szaleństwa wyobraźni, rzucania ciastem i rytuału śmierci, która miele na mąkę 

miłość między dwójką młodych ludzi. Oraz teatr interpretacji, szanujący nie tylko tekst 

dramatu, ale i wizję teatralną weń wpisaną, teatr subtelnej, cichej tragedii i niejednoznacznej 

wizji świata. Gdyby to ode mnie zależało, chodziłbym tylko do tych dwóch teatrów, 

podróżowałbym między wileńskim młodym Dionizosem i ryskim (niemiecko-rosyjskim) 

Apollem. To w tych dwóch teatrach objawił się na scenie mit żywy, zdolny poruszyć do głębi 

wszystkich widzów. Mit, w którym miłość i śmierć mają ze sobą zaskakująco wiele 

wspólnego. Jak ogień i woda. Jak Koršunovas i Stein. 

  

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’2004, Toruń, 22-28 maja 2004 r. 
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Teatr: potwory i ludzie 

 

 

Wśród swoich największych straszydeł starożytni Grecy mieli Hydrę Lernejską, ni to 

węża morskiego, ni psa o wielu głowach, z których policzeniem kłopoty mieli antyczni 

mitografowie. Hydra mieszkała na bagnach w okolicach jeziora Lerna. Jezioro Lerna niezbyt 

często było nawiedzane przez ludzi, czasem przybywali tu zabójcy, aby dokonać obrzędu 

oczyszczenia, czegoś na kształt katharsis. Raz – jak wiemy – pojawił się tu grecki heros 

Herakles, któremu udało się Hydrę unicestwić. Gdyby szukać analogii między opowieścią o 

Hydrze Lernejskiej a współczesnym teatrem, można by wysnuć taki oto wniosek, że teatr jest 

potworem o wielu głowach, z opisaniem którego mają problem najtężsi badacze. To byłby 

jednak truizm. Po obejrzeniu piętnastego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt 

można zauważyć głębsze znaczenie tej antycznej analogii. Oto współczesny teatr jak jezioro 

Lerna przyciąga potwory, dziwolągi, morderców, rzadziej wielkich bohaterów i zwyczajnych 

ludzi, tych ostatnich pozostawiając, jak się zdaje, twórcom telenowel. Teatr współczesny 

lubuje się w pokazywaniu okropieństw i wystawianiu widzów na niezbyt przyjemne 

doznania, staje się powoli wielkim panoptikum. 

Podczas tegorocznego Kontaktu paradę potworów rozpoczęła elegancka, aktorsko 

wysublimowana inscenizacja Lolity Nabokowa w reżyserii Olivera Reese, awaryjnie 

sprowadzona z Deutsches Theater w Berlinie na inaugurację festiwalu w miejsce Samotnych 

w reżyserii Michaela Thalheimera. Jest wielką sztuką zagranie całej powieści jako 

monodramu bez tytułowej bohaterki, za to z przyciągającym uwagę aktorem Ingo 

Hülsmannem w roli Humberta Humberta, niewinnie wyglądającego, eleganckiego pana w 

okularach, białej koszuli i szarych spodniach, który stopniowo odsłania przed widzami 

ohydną twarz pedofila, gwałciciela, nie panującego nad swoimi popędami. Cała sztuka aktora 

polega na tym, aby w sposobie mówienia, przedrzeźniania innych ludzi, mizdrzenia się do 

wyimaginowanej ławy przysięgłych, w infantylnych grymasach, wreszcie w żałosnym geście 

rezygnacji (kiedy z lodówki, która stanowi tu niemal jedyną scenografię, wyjmuje butelki 

mleka i wylewa je na podłogę), w całym swym byciu na scenie dokonać wiwisekcji pedofilii 

jako choroby i degeneracji moralnej mężczyzny. 

Potem tych potworów na scenach Kontaktu wciąż przybywało. Woyzecka Grażyny 

Kani z Teatru Polskiego we Wrocławiu chyba tylko dla niepoznaki otwierała XIX-wieczna 

niemiecka pieśń skargi na niewierność ukochanej, ta sama, którą toruńska publiczność 

słyszała w Olimpijczyku dziewięć lat wcześniej w legendarnym już spektaklu Christopha 
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Marthalera Murx den Europäer. Reżyserka zamieniła balladowy świat dramatu Büchnera w 

rodzaj domu wariatów, przedstawiła bohaterów jako dziwaczne indywidua w poetyce 

nierealistycznego aktorstwa rodem z niemieckiego teatru współczesnego. Niestety, z Majora 

powstało ryczące i walące buciorami w deski sceny bydlę, zaś scena zabójstwa Marie przez 

Woyzecka zamieniła się w kiczowaty obrazek z błyskającym czerwonym światłem, z 

biegającym wokół pary protagonistów bratem-wariatem i z mechanicznie zadawanymi 

ciosami nożem. Skąd Grażynie Kani przyszło do głowy, jak ukatrupić emocje w dramacie 

Büchnera, dowiedziałem się dzień później, oglądając na wideo w foyer Teatru im. W. 

Horzycy słynnego Woyzecka w reżyserii Michaela Thalheimera. Nienajlepsza to wizytówka 

niemieckiego „szkieletora” klasycznych dramatów. Thalheimer zalał bowiem całą scenę 

krwią ofiar głównego bohatera, w jego interpretacji seryjnego mordercy, napełnił uszy 

widzów rykami Majora i tandetną popową muzyką. Daleko stąd do subtelności i uczuciowych 

barw chociażby Liebelei (Miłostki) czy Emilii Galotti tego samego reżysera. Woyzeck Kani 

również przeszedł na Kontakcie bez echa (daleki od emocji i aktorskiego poziomu toruńskiej 

inscenizacji Iwony Kempy). 

W rumuńskim spektaklu Stop The Tempo krążyły właściwie dwa demony: demon 

kapitalizmu, który wysysa z krwi współczesną Rumunię, i demon terroryzmu, czyli naiwnego 

buntu młodych ludzi przeciw ponowoczesnemu światu, buntu, który polega na wyłączeniu 

elektryczności w miejscach celebrowania kapitalizmu, czyli w dyskotekach, hipermarketach 

i... teatrach. Spektakl opierał się właściwie na dwóch chwytach: na użyciu latarek jako 

jedynego źródła światła na Scenie na Zapleczu oraz ogłuszającej momentami muzyce techno. 

Dwójka z trójki bohaterów zginęła porażona prądem podczas kolejnego aktu „terroru”, a mnie 

w pamięć zapadły ciemność i cisza na początku spektaklu. 

Szokującym pomysłem okazał się inscenizatorski chwyt Jana Klaty, który w osobliwej 

interpretacji Janulki, córki Fizdejki Witkacego jako dramatu o wstępowaniu Polski do Europy 

zamienił Neo-Krzyżaków w funkcjonariuszy Unii Europejskiej, litewskich bojarów w 

bezrobotnych z reklamówkami hipermarketów (zagrali ich naturszczycy), a Witkacowskie 

potwory w oświęcimskie widma w pasiakach, zajadające się chipsami. Dramat Witkacego 

zyskał dzięki temu na prowokacyjnej sile, niejasna pozostała jednak myśl reżysera. Przeciw 

komu jest ten spektakl? Przeciw Niemcom i Unii Europejskiej (jako wizja kolejnych 

rozbiorów Polski i materializacji idei Drang nach Osten)? Czy na odwrót: przeciw Polakom 

(jako rodzaj ironicznego eseju na temat odwiecznych przywar narodowych – polskiej głupoty, 

gnuśności i politycznej ślepoty)?   
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Były też na tegorocznym Kontakcie spektakle-upiory, o których jak najszybciej trzeba 

zapomnieć. Pierwszy to białoruska Opowieść zimowa Szekspira, której reżyser Oleg Żugżda, 

zagubił tragiczny wymiar losów postaci w gąszczu chwytów i konwencji teatru lalek 

okraszonych paskudną postradziecką muzyką. Drugi – Książę Myszkin jest idiotą według 

Dostojewskiego w inscenizacji Vladimira Moravka i wykonaniu aktorów teatru Husa na 

Provazku (Gęś na Sznurku) to spektakl właściwie przyzwoity, sprawnie wyreżyserowany, ale 

nieprzekraczający ram banalnego melodramatu. Po co go oglądać, skoro książę jest idiotą, 

Agłaja naiwną gęsią, a fantom obrazu Holbeina przedstawiający Chrystusa tylko na chwilę, 

jakby wstydliwie, pojawił się nad drzwiami. Metafizyczny wymiar powieści Dostojewskiego 

za to nie pojawił się tu w ogóle.  

Zupełnie inaczej niż w rosyjskim spektaklu Byt numer dwa (podobno tytuł powinien 

brzmieć Genezis numer dwa) na podstawie tekstów Antoniny Wielikanowej i dobrze znanego 

w Toruniu Iwana Wyrypajewa. Genezis numer dwa to rodzaj poetyckiego zapisu 

metafizycznego sporu człowieka (kobiety chorej na schizofrenię) z Bogiem, sporu, który ujęty 

został w oryginalną formę poetycką, odwołującą się zarówno do biblijnej opowieści o żonie 

Lota zamienionej w słup soli (sól z wiader stojących w głębi sceny została rozsypana w finale 

spektaklu na podłodze), jak też do wypracowanej przez Wyrypajewa formuły prezentacji 

tekstu poprzez szybkie, rytmiczne wypowiadanie go przy akompaniamencie muzycznym (w 

tym przypadku aktorom towarzyszył akordeonista, co dodało hiphopowej formie dramatu 

znanej z Tlenu, nieco ludowego uroku). Niestety, poezja tekstów Wyrypajewa i Wielikanowej 

została przytłumiona przez nazbyt ekspresywne wykrzykiwanie go, co uniemożliwiło dotarcie 

do sensu fundamentalnego sporu, w którym – jak przypuszczam – kolejny raz Bóg okazał się 

potworem, sprawcą wszystkich ludzkich nieszczęść. 

A przecież, jak pokazały spektakle węgierskie Chłopska opera w reżyserii Beli Pintera 

i Czarne mleko w reżyserii Petera Gothara, głównymi sprawcami ludzkich nieszczęść są 

ludzie. W Chłopskiej operze ta prawda ujawniła się w serii trywialnych, śpiewanych na 

ludowe melodie opowieści o losach członków chłopskiej wspólnoty, w której małżeńska 

zdrada, kazirodztwo, gotowość do morderstwa dla pieniędzy składają się na obraz słabości 

ludzkiej natury. Największymi potworami okazali się tu rodzice, którzy w finale spektaklu 

zamordowali siekierą swego gościa z Ameryki, nie wiedząc, że to ich syn (polskim widzom 

kojarzyło się to całkiem słusznie z Niespodzianką Rostworowskiego).  

W Czarnym mleku widz został zmuszony do przebywania w dusznym świecie zapadłej 

rosyjskiej stacji kolejowej, w bliskości tłumu zapijaczonych mieszkańców, którzy wszelako 

mają w sobie więcej ludzkich odruchów niż przybysze z miasta, para akwizytorów 
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handlujących tandetnymi tosterami. Spektakl nie byłby wart zapamiętania, gdyby nie 

finałowa scena z teatralnym cudem i moralitetowym rozwiązaniem. Duszny świat nędzy 

bohaterowie spektaklu Gothara opuszczają w ciasnym wagoniku, przelatując dosłownie (!) 

nad głowami widzów. I wszyscy odetchnęliby z ulgą po tym koszmarze, gdyby na ich oczach 

nie rozegrała się jakby średniowieczna psychomachia: zostać wśród tej biedoty, która dzieli 

się z każdym czym może, kocha nawet cudze dzieci czy zwiać do Moskwy, do pieniędzy, 

tosterów, mentolowych papierosów i lizaków-„chupsików”, ale bez dziecka, na które nie ma 

miejsca w codziennym biznesie. Szura (Anna Szantner) jest tu obiektem swoistego kuszenia. 

Kiedy stoi przy niej prowincjonalny anioł w walonkach Pasza (Agnes Bertalan), Szura 

roztapia się w człowieka, kiedy anioł odchodzi, a ciosem w brzuch „cuci” Szurę jej partner, 

wcielenie szatana, Lowka, dziewczyna szybko wskakuje do pociągu, który znika jak widmo. 

Uciekają do naszego, „normalnego” świata, a na pustym peronie pozostaje trzytygodniowe 

dziecko. Na usta ciśnie się nieludzkie pytanie: gdybyśmy tak mogli na jakiejś stacji kolejowej 

zostawić wszystkie nasze problemy i ludzkie „śmieci”, to świat byłby lepszy? 

 Podobne pytanie można postawić po obejrzeniu spektaklu White Star belgijskiej grupy 

Victoria, która zdobyła Grand Prix festiwalu, Nagrodę Dziennikarzy i owacje na stojąco 

widzów – a więc wszystkie ważne nagrody Kontaktu. Całkiem zresztą zasłużenie. White Star 

to nie jest zwyczajny teatr, to performans – seria popisów, numerów tanecznych, wokalnych, 

akrobatycznych, przebieranek i demaskacji, które nie łączą się w przejrzystą fabularną całość. 

To, co na początku zanurzone jest w kiczu, prowokacji, tandecie, staje się pięknym, 

budzącym emocje teatrem, to, co przypomina galerię dziwolągów, niegodnych oczu 

kulturalnego teatromana, staje się poważną opowieścią o ludziach. 

 Na początku biały mężczyzna wygłasza do mikrofonu rasistowską tyradę przeciw 

kolorowym i gejom, za chwilę okryty tylko ręcznikiem kręci zalotnie tyłkiem. Pojawiają się 

chłopak chory na zespół Downa w czarnym stroju księdza, upośledzony ruchowo kaleka z 

podkurczoną stopą i rękami, dziewczyna w czerwonej sukience ze zniekształceniem twarzy, 

które nie pozwala jej poprawnie mówić. Zapalają świeczki na stole-„ołtarzu”, spoglądają w 

stronę białego krzyża, szkieletu z metalowych rurek. Przed chwilą widzowie śmiali się z 

rasistowskich żartów, teraz wszyscy są pełni współczucia. Ale belgijska grupa nie pozwala 

widzom napawać się własną szlachetnością, daje im wysłuchać opowieści dziewczyny ze 

zniekształconą twarzą, która mnoży do absurdu ułomności swego ciała, a w końcu zrywa 

maskę i ujawnia, że jest całkiem zdrowa. W jakimś momencie także chłopak z 

podkurczonymi kończynami wbiegnie dziarsko na scenę. To on będzie bohaterem najbardziej 

spektakularnych scen spektaklu: zagra Chrystusa, który jak wąż ześlizguje się między rurkami 
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krzyża, później zatańczy na łyżwach na białej, śliskiej jak lód tafli parkietu. A jeszcze kiedy 

indziej zegnie nogę w kolanie i będzie udawał kalekę z kikutem. 

O co tu chodzi? Co jest iluzją, a co realnością? Kto jest zdrowy, kto chory, kto 

normalny, a kto nie? Belgijscy tancerze-performerzy nie ułatwiają widzom odpowiedzi, 

podsuwają im postaci o androgynicznej urodzie, nieokreślonej płci, transwestytę z długimi 

włosami i męskimi nogami, któremu w pewnym momencie jedna z pań obcina włosy peruki, 

młodzieńca, który zakłada sukienkę, chłopczyka z nieco dłuższymi włosami, który później 

ubrany w sukienkę wygląda na dziewczynkę. Nie szczędzą też obrazów znęcania się nad 

ludźmi. Jedną z dziewczyn o hiszpańskiej urodzie dwóch „porządnych obywateli” niemal 

rozrywa w tańcu, który jest gwałtem: rozciągają ją, podrzucają, obracają w powietrzu, 

uderzają o ziemię, głowa „Hiszpanki” przelatuje nisko nad podłogą, wreszcie ofiara zastyga w 

bezruchu. „Księdza” z zespołem Downa cała grupa z uśmiechem maltretuje poprzez 

odrzucenie – zabawę w podawanie ręki, którą w ostatniej chwili się odsuwa. Obcięcie włosów 

transwestycie to terror wtłoczenia go na powrót w ramy niechcianej płci. I jeszcze „występ” 

dziewczyny w tym razem białej sukience – pojawia się na scenie z dużym plastikowym 

baniakiem, wypełnionym „krwią”. Opowiadając o tym, że poroniła, wylewa na siebie i na 

podłogę tę „krew” z baniaka, chluszcze, kładzie się na ziemi, a kałuża „krwi” przy głowie 

rośnie. Umarła. Ta cała „krew” to właśnie tyle, ile jest krwi w każdym człowieku. Pięć, sześć 

litrów. 

Drastyczne obrazy mocno zapadają w pamięć, towarzyszy im głośna muzyka pop, np. 

To były piękne dni (w wersji angielskiej). Powoli dociera do nas, że to kościół odrzuconych, 

uznanych za nienormalnych, arka Noego, która przygarnęła odmieńców. Chłopak z zespołem 

Downa w ubraniu księdza i Chrystus-wąż ześlizgujący się z krzyża to widome znaki niezgody 

na postępowanie Kościoła, który mieni się być katolickim, czyli powszechnym, a wyrzuca 

poza nawias sporą gromadkę ludzi. Religijne prowokacje to jednak poboczny wątek 

spektaklu. Najważniejszy jest temat narodzin tożsamości człowieka, przede wszystkim 

tożsamości płciowej, w zderzeniu ze społeczeństwem.  

Perfomerzy z Belgii demonstrują niezwykłą plastyczność swego ciała, przemiany jego 

fizyczności, ale też jego motoryczną sprawność w tańcu, akrobacji, udawaniu upośledzenia, 

„spływaniu” przez labirynt metalowej konstrukcji krzyża. Ciało jest w tym spektaklu 

głównym środkiem ekspresji, źródłem potężnej energii, która uderza w publiczność. Zarazem 

chodzi przecież o dramat ciała, w którym dochodzi do konfliktu płci biologicznej (sex) z płcią 

determinowaną kulturowo (gender). I tu wyrażone zostają wywrotowe treści: czy nie 

widzicie, że płeć nie jest czymś oczywistym i stabilnym, że jest kształtowana w procesie 
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socjalizacji, może być płynna, nie do końca określona, wyłamująca się z ram 

dwubiegunowego układu mężczyzna-kobieta? Zgadnijcie, kim jest każdy z aktorów? 

Mężczyzną? Kobietą? A może to wasz wzrok czyni go mężczyzną lub kobietą w 

performatywnym akcie tworzenia? Więc to wy odpowiadacie za dramat odrzuconych, bawicie 

się nimi, chcecie wtłoczyć w znane wam szufladki. Wy, społeczeństwo, które szlachetnie 

lituje się nad kalekami, a oni nie chcą być uznawani za kaleki, nienormalnych, „pedałów”. 

W finale spektaklu chłopak z dredami ubrany w sukienkę śpiewa, a raczej rusza  

ustami do piosenki Christiny Aguilery I am beautiful, za chwilę śpiewa cały zespół – wszyscy 

w blond perukach. Śpiewają pieśń afirmacji swojego ludzkiego piękna, które przekracza 

ciasne ramy społecznych wyobrażeń o płci. Wśród nich od początku przechadza się małe 

dziecko. Niewinny chłopiec, który w sukience będzie wyglądał na dziewczynkę. Wydawałoby 

się, że dziecko jest czystą niewinnością i nie uczestniczy w grach dorosłych, jest gorzej: 

dziecko jest przedmiotem społecznych gier, w których stawką jest tożsamość. Jesteśmy 

czarnuchami, potworami, dziwolągami w oczach innych, ale przecież ludzie są różni, wszyscy 

zaś – piękni. Humanistyczny wydźwięk spektaklu wydaje się w tym opisie dość banalny, ale 

teatralna siła protestu przeciw dyskryminacji mniejszości seksualnych nikomu nie pozwala na 

spokojną kontemplację widowiska. Po belgijskiej rewolucji w konserwatywnych głowach 

trudno skupić się na kolejnych spektaklach. Chyba że trafi się na subtelne i w kwestiach płci 

konserwatywne przedstawienie Rimasa Tuminasa Madagaskar.  

Madagaskar to komiczno-liryczna opowieść z kluczem: główny bohater Kazimieras 

Pokštas jest postacią historyczną, litewskim geografem, podróżnikiem, którego idee fixé było 

przeniesienie wszystkich rodaków na Madagaskar, z dala od groźnych sąsiadów Polaków i 

Rosjan. U Tuminasa Kazimierz wpatrzony jest wciąż w morze, co utrudnia mu zerkanie na 

kobiety. Z kolei główna bohaterka, Salė (litewska poetka Salomea Neris) wciąż marzy o 

spotkaniu ukochanego mężczyzny. Mężczyźni u Tuminasa myślą tylko o polityce, kobiety 

marzą wciąż o miłości. Wszyscy bez wyjątku opętani są jednak Litwą, ojczyzną swoją – i 

Kazimierz-podróżnik, i Oskar, ambasador w Paryżu (pierwowzorem postaci był Oskar 

Miłosz), i litewskie pensjonarki. Bo przecież Salė marzy, że jej ukochany pognębi na jej 

oczach strasznego Polaka. Litwa Kazimierza będzie miała na Madagaskarze tylko morze za 

sąsiada. Zaś w długiej, poufnej rozmowie Oskar ujawnia Kazimierzowi swój geopolityczny 

koncept: Litwa będzie niedługo miała za sąsiada Księżyc, który napadnie na Ris (Rosję). „Pół 

będzie Litwa, pół Księżyc”. Kiedy Kazimierz podejrzewa, że chodzi tu o szyfr, metaforę, 

Oskar w scence w stylu Monthy Pytona odpowiada: „Ris (Rosja) to realność, Księżyc to 

realność, więc gdzie tu metafor?”, dając wyraz księżycowej polityce Litwinów i ich 
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nacjonalizmowi. Za chwilę Oskar demonstruje podział na pół Litwy i Księżyca, tnąc ananasa 

szablą i już wiemy, że nacjonalizm prowadzi naród do klęski albo jeszcze gorzej – do 

śmieszności.  

Nie byłoby w tej lirycznej historii nic nadzwyczajnego, bo mimo wszystko nie ma tu 

żadnych potworów, morderców-nacjonalistów, gdyby nie teatralne pismo Tuminasa znane z 

jego najlepszych spektakli na Kontakcie. Gdyby nie scena narodzin tytułowego bohatera: 

kiedy matka wychodzi dostojnym krokiem, ojciec trzyma ją za wyimaginowany brzuch, a 

Kazimierz (Ramūnas Cicėnas) na naszych oczach wchodzi pod stół, spod którego wyjrzy za 

chwilę głowa w dziecięcym czepku, wydająca z siebie dziarskie piski. Gdyby nie 

rozbudowana metaforyka morska: kołyska, w której spędził dzieciństwo Kazimierz, do 

złudzenia przypomina statek, którym chce popłynąć do Afryki. Kazimierz wciąż ma twarz 

zwróconą ku morzu. Morze to wolność, otwarcie, wyjście z klinczu między Polską i Rosją. 

Morze to życie, nadzieja, ale też śmierć.  

W finale Salė tonie w morzu, nie doczekawszy się swego ukochanego, Gintarė 

Latvėnaitė, laureatka nagrody Gazety Wyborczej dla najlepszej aktorki festiwalu, zostaje 

przypięta do wojskowych noszy i jest kołysana przez dwóch żołnierzy jak do snu. Te nosze to 

zarazem nosze i statek, kołyska i trumna. Nad zwłokami Salė Kazimierz zaczyna wołać o 

powrót Litwinów do domu. To wołanie wielkiej tęsknoty, pełen lirycznego smutku hymn 

litewskiej diaspory rozproszonej po całym świecie. Cały spektakl był drwiną z litewskiego 

nacjonalizmu, groteskową kontestacją litewskiego mesjanizmu. Finał stanowi jednak 

wyznanie miłości do ojczyzny, do kraju prostych ludzi, którzy pierś kobiety widzą, jak z 

pełną powagą objaśnia Murzynom Kazimierz, dwa razy w życiu: jako niemowlęta i jako 

mężowie po ślubie.  

Historię prostych ludzi opowiedział także w subtelnej inscenizacji opowiadania 

Czechowa Skrzypce Rotszylda Kama Ginkas, najciekawszy litewski reżyser w rosyjskim 

teatrze. Spektakl Ginkasa był tak delikatny i elegancki, że wielu widzów go zlekceważyło, 

uważając, że nie ma nic prostszego niż skrupulatnie przenieść tekst epickiej miniatury, niemal 

słowo w słowo na scenę, rozdać tekst narratora czwórce aktorów, ustawić na scenie szereg 

drewnianych skrzyń – trumien stojących w warsztacie głównego bohatera Jakowa, które grają 

zarazem rząd domów w małym miasteczku. Cóż prostszego niż pomysł, aby zmarła żona 

Jakowa weszła do stojącej trumny i dała się w niej – z łagodnym uśmiechem na ustach – 

zamknąć, a potem po prostu przechadzała po scenie, rozpaczała nad brzozowym polanem-

dzieckiem, które umarło pięćdziesiąt lat temu, zamykała to „dziecko” w dwóch drewnianych 

łódkach jak w trumnie lub jak w orzeszku. To jednak pozorna prostota: Ginkas 
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zmaterializował majaki Jakowa, zamienił liryzm w materię po to, aby pokazać człowieka, 

który dopiero u schyłku życia ujawnia swoją wrażliwość, głęboką zamkniętą w kanciastej 

bryle ciała, człowieka, który zrozumiał, że nie można życia przeliczać na ruble. To przesłanie 

nie ujawnia się w spektaklu Ginkasa poprzez wołanie czy krzyk. Znacznie mocniej zaś w 

obrazie zwalistego mężczyzny, który umiera skulony w dziupli starej wierzby, pod którą 

siadywał z żoną i córeczką pięćdziesiąt lat temu.  

Po spektaklu Rosjan nie zrobił na mnie większego wrażenia hałaśliwy (przeładowany 

klubową muzyką), choć jak zawsze profesjonalny, akrobatyczny występ performerów-

tancerzy Metzgera, Zimmermanna i Deperrota. Nie obejrzałem ponadto Makbeta z Teatru im. 

Jana Kochanowskiego w Opolu. Nie miałem ochoty na kolejne spotkanie z mordercami. Tego 

wieczoru obejrzałem za to finał piłkarskiej Ligi Mistrzów, który być może nie był w stanie 

zastąpić dotkliwego braku prawdziwej tragedii we współczesnym teatrze, za to potrafił 

dostarczyć iście Arystotelesowskiej egzemplifikacji tego, czym jest perypetia – nagły zwrot 

od nieszczęścia do szczęścia bohatera: w sześć minut od 0:3 do 3:3 i później do zwycięstwa 

Liverpoolu w karnych. Teatr piłki nożnej nie dość że dostarczył widzom pozytywnych emocji 

w nadmiarze, to pokazał ponadto na scenie czystych, wielkich herosów. Herosów, którzy nad 

teatralnym jeziorem Lerna jak na razie raczej nie bywają. 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’2005, Toruń, 21-27 maja 2005 r. 
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Wszyscy odchodzą w ciemność 

 

 

W trakcie tegorocznego festiwalu Kontakt z niepokojem stwierdziłem, że w końcu 

stałem się zawodowym krytykiem teatralnym, bo prawie nic mi się w teatrze nie podoba. Bez 

entuzjazmu oglądałem serię przedstawień odwołujących się do widowisk kultury popularnej i 

mediów elektronicznych, wypełnionych obrazami na telebimach i muzyką pop graną na 

żywo. Głowa mogła rozboleć od oglądania spektaklu From Poland With Love (reż. Piotr 

Waligórski) przeładowanego obrazami polskiej biedy i nowobogactwa ukazanymi w estetyce 

sitcomu i telenoweli, „ozdobionymi” tandetnym hip hopem i disco. Szczytem 

pseudointelektualnej prowokacji była w tym spektaklu trywialna zabawa w „co jest bardziej 

biało-czerwone” – puszka coca-coli czy tramwaj, który wjechał w zaspę. Niewiele wniosły 

obrazy na dużych ekranach, choć trzeba przyznać, że były dość zrozumiałe w porównaniu z 

dokumentalnym filmikiem wyświetlanym na drzwiach łazienki w spektaklu Kobieta sprzed 

24 lat (reż. Marek Fiedor). Spektakl Fiedora otaczała mgiełka wielkiej i do końca nie 

wyjaśnionej tajemnicy, nie dowiedzieliśmy się, co mają wspólnego obrazki ze stanu 

wojennego z egzystencjalnymi problemami bohaterów. 

W kilku przypadkach twórcy teatralni zachowywali się jak dzieci, które dostały do rąk 

nową zabawkę, ale nie wiedziały, jak się nią należy bawić. Przecież belgijski Anioł śmierci 

(reż. Jan Fabre), niemal godzinny dialog między żywą aktorką i performerem rozmnożonym 

na czterech wielkich ekranach, dał zaledwie obietnicę świetnej inscenizacji, np. Hamleta, w 

której myśli o śmierci i nieuchwytnej różnicy między żywym człowiekiem a jego 

audiowizualnym fantomem, a nawet zdeformowane płody ludzkie i czaszki pokazane na 

ekranie z pełną cyfrową dokładnością, znalazłyby bardziej uzasadnione miejsce. Mieliśmy 

zresztą okazję obejrzeć na scenie Opery Nova w Bydgoszczy Szekspira w wersji 

multimedialnej. W estońskiej Julii (reż. Tiit Ojasoo) zderzono staroświecki świat autora 

Romea i Julii z drapieżnym światem współczesnym: na ekranie młoda aktorka bawiła się z 

mężem, na scenie zmagała się z rolą Julii. Chodziło zapewne o prezentację świata 

patriarchalnej przemocy: mężczyźni przemocą  wtłoczyli aktorkę w rolę Julii, przemocą 

wydali za mąż, a po powrocie z próby do domu aktorka stała się ofiarą gwałtu. Wszystko 

byłoby nowoczesne i zgodne z feministyczną krytyką kultury europejskiej, gdyby nie 

lukrowane sceny w estetyce koncertów Ich Troje, z flagami, świecami i misiami (tak!) w 

welonach. Nawet w nagrodzonym kilkoma nagrodami spektaklu Zwariował, po czym 

przepadł absurdalny świat Franza Kafki został zagłuszony serią dynamicznych obrazów 
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wypełnionych muzyką – od musicali po hip hop. Widowisko było świetne, ale zabawa pusta, 

plucie komuś w twarz w ogóle mnie nie bawi, nie mówiąc o wypluwaniu zębów do miski. 

Ci, którzy uciekali ze spektakli, straszących wizją świata, który stał się telewizją, 

nieco się zawiedli na spektaklach zrealizowanych w dość tradycyjny sposób. Prawdziwą 

próbą wytrzymałości była litewska inscenizacja Trzech sióstr (reż. Rimas Tuminas) oraz 

łotewski Miesiąc na wsi (reż. Māra Kimele). W Trzech siostrach zabrakło rozmachu, którym 

Tuminas zdobywał serca widzów w inscenizacjach Maskarady i Madagaskaru. Miesiąc na 

wsi trwał co prawda tylko trzy godziny z kawałkiem, ale solidna inscenizacja oraz tradycyjne 

aktorstwo z bieganiem tu i tam jako formą wyrażania emocji postaci, pokazały dobitnie, że 

konwencja realistyczna w teatrze prowadzi dziś coraz częściej do teatralnej telenoweli. Iluzja 

została bowiem skompromitowana w telewizyjnym strumieniu opowieści o codziennym 

życiu. 

I pewnie byłby to stracony tydzień, gdyby nie to, że kilku reżyserów odkurzyło 

zużyty, zdawałoby się, motyw świata jako teatru. Na różne sposoby wykorzystano go w 

rosyjskich Letnikach (reż. Jewgienij Marcelli, III nagroda festiwalu), węgierskiej Mewie (reż. 

Arpad Schilling, Grand Prix Kontaktu) i polskim Słomkowym kapeluszu (reż. Piotr Cieplak). 

Reżyser Letników postanowił pokazać poprzez cielesne pozy, gesty i zachowania aktorów, co 

kryje się pod słowami wypowiadanymi w oficjalnych sytuacjach. Letnicy tocząc rozmowy o 

niczym albo o sprawach wzniosłych, odsłaniali (dosłownie!) swoje ukryte pragnienia, 

zazwyczaj natury erotycznej: obraz pani domu w biustonoszu to otwarte zaproszenie do 

romansu, pani domu z sianem we włosach fizycznie zmaltretowana przez nieszczęśliwego 

kochanka, a potem oblana szampanem przez męża to widomy znak konsekwencji niewinnych 

na pozór flirtów. Rosyjscy aktorzy grali lekko, z ironicznym dystansem do postaci i do siebie. 

Grali letników-aktorów życia codziennego, trywialnych, ale i ludzkich w ciągłych troskach o 

łyk wina, uścisk dłoni, wymianę plotek czy prostackie obłapianie. Grali komedię ludzkiej 

codzienności z udziałem inteligentów – w słowach bardzo uduchowionych, w czynach zaś 

skupionych na cielesnych potrzebach.  

Piotr Cieplak zrealizował Słomkowy kapelusz jako farsę zagraną w dużym tempie, 

pełną póz i przerysowanych gestów, ciągle zmienianych ubiorów i ról, tłumu postaci w 

pogoni za słomkowym kapeluszem. Cieplak wziął jednak tę farsę w nawias powtórzonego 

dwukrotnie fragmentu poematu Thomasa S. Eliota z refrenowym „Wszyscy odchodzą w 

ciemność”. Dzięki temu spektakl nie stał się czystą teatralną zabawą, pokazał natomiast, że 

nasze życie codzienne jest pogonią za błahostkami, że ludzie są aktorami w teatrze świata, do 

którego przychodzą na chwilę, bo teatr ten, choć farsa tę myśl stara się ukryć, jest „życiem 
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płacony”. Dopiero perspektywa śmierci i odejścia w ciemność pozwala ocenić ulotność i 

kruchość życia. Jak u Kochanowskiego: „Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy, Fraszki to 

wszystko, cokolwiek czyniemy”, „Wszystko to minie jako polna trawa”, „Naśmiawszy się 

nam i naszym porządkom/ Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom”. I znów – jak w 

Letnikach – adresatem przesłania spektaklu byli inteligenci, ludzie wysoko wykształceni, 

grzęznący w sianie i romansach, goniący za modnym kapeluszem albo za konserwą, która na 

morzu rzuca tajemnicze światło (motyw z Udając ofiarę Oskarasa Koršunovasa). A w końcu 

schodzą ze sceny, już bez pięknych kostiumów i doczesnego blichtru, w ciemność. 

 Kiedy wchodziłem na węgierską Mewę, nie spodziewałem się, że spektakl w dusznym 

wnętrzu Sceny na Zapleczu, także sięgnie po motyw świata jako teatru. Arpad Schilling 

odrzucił niemal wszystko, co kojarzy się z teatrem: kostiumy, dekoracje, zmiany świateł. 

Posadził aktorów między widzami. Wychodzili spomiędzy rzędów widowni na scenę, nieraz 

słuchali wynurzeń swoich partnerów, siedząc na widowni, czasem też zwracając się do 

widzów. Węgierski reżyser całą Mewę Czechowa przeniósł do teatru Trieplewa, uczynił z 

dramatu rodzaj psychodramy, ot, siedzą między nami ludzie i opowiadają, co ich boli. 

Wrażenie potęgowało światło zapalone na widowni, można było patrzeć na aktorów, ale i w 

twarze innych widzów. Na widowni znaleźli się zresztą niemal sami ludzie teatru, wśród nich 

potencjalnie kilku reżyserów do tej Mewy, i cała obsada aktorska. Arkadina (Eszter Cákányi) 

mizdrzyła się, wywołując ogólną wesołość, do jednego z warszawskich krytyków, a Trieplew 

(Zsolt Nagy) położył swoje skrzypce na kolanach żony rektora UMK. W tak stężonym 

świecie ludzi teatru, artystów doszłych i niedoszłych, szczególnie dojmujący okazał się los 

młodego artysty, Trieplewa. Słuchaliśmy go, ale nie słyszeliśmy, chodził między nami w 

przerwie spektaklu, ale mijano go dość obojętnie. Samotny w tłumie ludzie, po rozstaniu z 

Zarieczną rozdeptał z furią skrzypce, wyszedł z sali i zgasił wszystkie światła. Długą chwilę 

nikt nie wierzył, że to koniec. Ciemność zapadła w teatrze. I ciemność w świecie. Wszyscy 

odchodzą w ciemność. Świat jest jednak teatrem, nie telewizją. Nadal i na szczęście. 

 

   

Międzynarodowy Festiwal Kontakt’2006, Toruń, 27 maja-2 czerwca 2006 r. 
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Symfonia niedoskonałości 

 

 

Siedemnasty festiwal teatralny Kontakt rozpoczął się od inscenizacji Fausta w 

reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa. Spektakl nie sprostał oczekiwaniom widowni, która 

przyzwyczaiła się, że każde przedstawienie litewskiego alchemika teatru jest arcydziełem. 

Litewski Faust, choć nieprzejrzysty, dłużący się, odkrył jednak przed oczami widzów kolejny 

świat pełen metafizycznego czaru. Świat, w którym Bóg-Pierwszy Poruszyciel (Povilas 

Budrys) dobrowolnie zaprzągł się do kieratu, a Mefisto-Niszczyciel (niezła rola Salvijusa 

Trepulisa) strzela do rzutek i zawiązuje gordyjski węzeł na linii życia Fausta (Vladas 

Bagdonas). Podpisanie cyrografu wydarza się w spektaklu Nekrošiusa późno. Faust długo 

chodzi z rękami wyciągniętymi przed siebie, nie potrafi usadowić się na krzywym krześle z 

przytroczonymi na siedzeniu książkami. Nic go nie cieszy. Duchy, które wdzierają się do jego 

domu, rozwiewają bielejące kartki ksiąg czarnymi arkuszami kartonu. Taki mały teatralny 

cud. W innej scenie Małgorzata siada w kręgu duchów z kołowrotkami. Kiedy duchy 

pierzchają w kąt, za ich sprawą ze sterty kołowrotków powstaje kościół, z którego Mefisto 

kradnie klejnoty dla Małgorzaty (najwięcej klejnotów jest w kościele, tam przecież – tak jest 

u Goethego – oddają je pobożne kobiety). Dla mnie dwa najważniejsze znaki tego 

przedstawienia to wspomniany węzeł ludzkiego losu (wraz ze sceną, kiedy Faust idzie wśród 

lin pulsujących jak linie elektrokardiogramu) oraz gigantyczna kość. Mefista w psiej postaci 

ta kość nęci i przyciąga. Zanim ludzkość przemieni się w stertę kości, spieszy po dusze 

grzeszników. Ale kość to także przynęta dla ludzi – dla Fausta, który wciąż pragnie, bez 

szansy na doskonałe dopełnienie swego bytu. W finale Bóg wydaje suchy wyrok w sprawie 

Małgorzaty: „zbawiona”. I już. Co będzie z Faustem, nie wiemy. Co będzie z teatralnym 

reżyserem, który stał się Faustem i spektakl rozsypuje mu się w rękach, też nie. Powinniśmy 

jednak życzyć sobie kolejnego spotkania z artystą, dzięki któremu  w ciągu wielu teatralnych 

wieczorów Toruń stawał się rzeczywiście europejską stolicą kultury.   

Obrona Nekrošiusa wiąże się z najważniejszym tematem Kontaktu’2007: z wielkim 

wołaniem o wyrozumiałość dla niedoskonałości ludzkich charakterów i działań. Bo życie jest 

teatrem, który czasem się udaje, a czasem nie. Teatr zaś jako obraz świata także podlega tym 

prawom. Żądanie samych arcydzieł w teatrze kłóci się z faktyczną niedoskonałością 

ludzkiego bytu. Widać to było nawet w przedstawieniach, które trudno zaliczyć do udanych. 

W węgierskiej opowiastce Syn wujka Stefka (reż. Laszlo Berczes) tytułowy bohater pojawił 

się w ostatnim kwadransie spektaklu po to tylko, by spaść na widły i zginąć tragicznie. 
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Niewielu widzów zdążyło się tym przejąć. Podobnie jak niewielu przejęło się kaźnią 

rewolucjonistów w Śmierci Dantona G. Büchnera (reż. Geza Bodolay). Widzowie 

przysypiali, budząc się jedynie podczas chóralnie śpiewanej po węgiersku Marsylianki.  

Tegoroczny Kontakt dostarczył kilku przykładów wykorzystania hymnów 

narodowych: rosyjskie Przejście (reż. Władimir Pankow) i Teremin (reż. Petr Zelenka) 

kończyły się hymnem Związku Radzieckiego. O spektaklu Rosjan trudno napisać coś 

dobrego. Oczy bolały od kiczowatych obrazów moskiewskiego życia codziennego. 

Muzycznie spektakl mógł się nawet podobać, np. w scence na temat czatów internetowych 

ilustrowanej dźwiękami wydawanymi przez komputery (np. zamykanie systemu Windows lub 

„error”). Ciekawą opowieść o prawdziwym człowieku pokazali twórcy z czeskiego 

Dejvickeho Divadla. Teremin to historia rosyjskiego wynalazcy, Lwa Teremina, pisana jakby 

na zamówienie naszych domorosłych lustratorów. Co myśleć o wynalazcy tereminvoxu, 

dziwacznego instrumentu muzycznego, prekursorze muzyki elektronicznej, który dał 

pierwszy wielki koncert ze wzmocnieniem elektrycznym na bejsbolowym Coney Island 

Stadium w roku 1928, a zarazem szpiegował na rzecz Związku Radzieckiego? Co myśleć o 

twórcy tereminvoxu, którego kosmiczne dźwięki ilustrowały m.in. thrillery Hichcocka i Lot 

nad kukułczym gniazdem Formana, ale który to człowiek wrócił do ZSRR dobrowolnie w 

roku 1938 i przepadł jak kamień w wodę na kilkadziesiąt lat? Los Teremina odzwierciedla 

siłę ludzkiego umysłu wobec praw fizyki i słabość wobec praw geopolityki. Jak oceniać 

takich złamanych bohaterów, nie wiem.   

Podobnie, jak nie potrafię ocenić przyczyn klęski polskich spektakli na tegorocznym 

Kontakcie. Widzów i jurorów mało obeszły nasze polskie problemy: nadgorliwej i bezlitosnej 

dla ludzkich ułomności władzy (w Miarce za miarkę w reż. Anny Augustynowicz), pedofilii, 

która z rzadka bywa prawdziwą miłością (Blackbird  w reż. Grażyny Kani), zwierzęcego 

zbydlęcenia artysty, który cynicznie konsumuje jedzenie, alkohole i niewinne kobiety (Baal w 

reż. Marka Fiedora). Spektakle w sferze tematycznej były nawet interesujące, uderzało też 

nadludzkie poświęcenie aktorów, ale zdaje się, że zaszkodziła im dominacja słowa (dwa 

pierwsze spektakle to ekstremalny teatr gadany) i epatowanie nagimi ciałami (w spektaklu 

Fiedora).  

Na szczęście honor Europy Wschodniej obroniły dwa spektakle łotewskie w reżyserii 

Alvisa Hermanisa. Opowieści łotewskie byłyby serią popisowych monodramów 

poświęconych zwykłym ludziom, gdyby nie monodram piąty, którego bohaterką była 

taksówkarka. Jej opowieść przerwała emisja amatorskiego filmu wideo, w którym pojawia się 

autentyczna taksówkarka, pierwowzór scenicznej bohaterki. Film pokazywał wesele, podczas 
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którego umarł jej mąż. Obraz wielominutowej reanimacji wywołał niemałą konsternację na 

widowni. Życie wdarło się do teatru bez zgody widzów, którzy woleliby pozostać w krainie 

teatralnej łagodności. Tę krainę otworzył im drugi spektakl Hermanisa – Sonia, teatralny 

majstersztyk, machina do fabrykacji śmiechu i wzruszeń. W realistycznej scenografii, która 

przedstawia drobiazgowo leningradzkie mieszkanie z lat czterdziestych, pojawili się dwaj 

szabrownicy. Jakim cudem jeden z nich przebrał drugiego w kobiece ciuchy, do tej pory nie 

rozumiem. Ale potem potoczyła się rewelacyjna komiczna opowieść o prostej i 

sentymentalnej Soni, która dała się wpuścić w wymianę listów z nieistniejącym 

absztyfikantem. Gundars Abolins koncertowo zagrał otyłą Sonię, dzielnie robił tort, piekł 

kurczaka, wcześniej nacierając go oliwą, jak masażysta zapaśnika, by wreszcie gotować w 

czasach blokady Leningradu zupę z tapet, i iść przez całe miasto do domu kobiety, która 

wcielała się w rolę fikcyjnego ukochanego Soni. Zrobić z utworu epickiego teatralne 

arcydzieło, to doprawdy rzecz imponująca.    

  Na koniec chciałbym zatrzymać się nad spektaklami, które zdobyły pierwszą i drugą 

nagrodę, a które łączy aktorstwo histeryczne. Śmierć komiwojażera (reż. Luk Perceval), 

opowiada o zmaganiu z bezrobociem. W świecie, którego centrum stanowi kanapa i 

telewizor, Willy Loman (Thomas Thieme), próbuje bez skutku powstrzymać rozpad świata. 

Telewizor gada – strzępami programów o aferze dopingowej Telekomu, reklam i seriali, a 

bohaterowie snują się, siedzą, milczą, by co jakiś czas wybuchnąć potokiem wyzwisk. Jak w 

nerwicy histerycznej: do pewnego momentu wybuchy emocji odzwierciedlają skalę 

problemu, później im mniejszy problem, tym większy wybuch, i tym większa konsternacja. 

Wygląda na to, że rację ma Frank Castorf, łącząc kapitalizm w parę z depresją. Neurozy, 

histerie, bulimie i anoreksje, próby samobójcze i stany lękowe wpisały się na trwałe w pejzaż 

emocjonalny zachodnich społeczeństw. 

 Prawdziwą symfonią histeryczną można nazwać przedstawienie belgijskiego zespołu 

tancerzy Le Ballet C. de la B. vsprs. Tytuł przedstawienia pochodzi od Marian Vespers, czyli 

Nieszporów maryjnych Claudio Monteverdiego z 1610 r. Brak samogłosek w tytule spektaklu 

jest sygnałem, że jego twórcy nie stworzyli zwyczajnego baletu. Doskonałość struktury 

muzycznej została zniszczona poprzez jej niepełne wykonanie – we fragmentach, z przesadną 

głośnością i tendencją do jazzowej improwizacji, z cytatami z muzyki popularnej. Inspiracją 

dla Alaina Platela i jego współpracowników były zachowania chorych na nerwicę 

histeryczną. Pierwsza godzina vsprs jest dla zwykłego widza torturą. Ogląda tancerzy 

miotających się po scenie, wykonujących regularne piruety, a za chwilę trzęsących rękami jak 

w chorobie Parkinsona, opuszczających obscenicznie spodnie, kruszących bochenek chleba i 
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oblewających się wodą. Sekwencjom działań towarzyszy hałaśliwa i szarpiąca nerwy muzyka 

Monteverdiego. Wysokie dźwięki Nieszporów zlewają się z nazbyt głośnymi krzykami 

dziewczyny, którą partner bezskutecznie ucisza. 

 W vsprs tancerze odgrywają histeryków, którzy próbują tańczyć. Wbrew 

neurastenicznemu drżeniu rąk, wbrew ciału, które odmawia posłuszeństwa, chcą tańczyć 

taniec doskonałości. Każdy z nich jest jak modelowy histeryk u Kępińskiego, naznaczony 

teatralnością w złym guście: „histeryk robi wszystko jakby na pokaz, afiszuje się, wszystko u 

niego jest jakby o pół tonu wyżej. Mówi za głośno lub za cicho, śmieje się zbyt hałaśliwie, 

płacze zbyt demonstratywnie, ubiera się zbyt jaskrawo, używa kosmetyków o zbyt ostrym 

zapachu lub kolorze. Jest to właściwie zły teatr, bo dobry polega na tym, że nie odczuwa się 

gry aktora, że jego ekspresja jest autentyczna, a w histerii uderzają przede wszystkim fałsz, 

nieprawdziwość i nieautentyczność.” Dzięki histeryzacji muzyki i tańca powstaje w 

belgijskim spektaklu pulsująca zaskakującymi rytmami symfonia niedoskonałości, pochwała 

form nieregularnych, geometrii nieklasycznej i psychiki uznawanej zazwyczaj za 

nienormalną. Nade wszystko jest to jednak opowieść o ludzkim ciele, które odmawia 

współpracy z rozumem, tańczy swoją wersję świata: ułomnego i kruchego. Największa 

prowokacja pojawia się w finale, kiedy dygoczące ręce całego zespołu tancerzy dokonują aktu 

masturbacji. A potem w konwulsjach osiągają orgazm. Okazuje się wtedy, że „normalny” 

stosunek seksualny to także tylko cielesna ekstaza Parkinsona. Po tej kosmicznej symfonii ku 

czci świata, który wypada z ram normalności i oświeceniowego ładu, pozostają 

niezapomniane wrażenia. I pozostaje myśl, że toruński festiwal Kontakt jest już gotów na to, 

by stać się stolicą europejskiego teatru w 2016 roku. 

 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’2007, Toruń, 26 maja-1 czerwca 2007 r. 
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Drosophila, czyli kryzys miłości 

 

 

 O kryzysie mówi się wszędzie, nic dziwnego, że także Międzynarodowy Festiwal 

Kontakt’2009 zaczął się od dyskusji na temat wpływu kursu euro na program artystyczny. 

Zapowiadano kameralną edycję festiwalu z dominacją spektakli w małej obsadzie. Te małe 

przedstawienia z nielicznymi wyjątkami przemknęły przez sceny Kontaktu jak meteory. Cóż 

bowiem powiedzieć o Kapitale Teatru Praktika z Moskwy, chyba tyle, że uczczono w ten 

sposób obecność Władimira Sorokina jako gościa festiwalu. Bo nie była to ani dobra 

zapowiedź drugiego spektaklu tego teatru – inscenizacji Tego dziecka Joela Pommerata, ani 

drugiej adaptacji powieści Sorokina – Lodu. Pommerat, zdolny francuski reżyser, pozostawił 

po sobie chociaż wrażenie ascetycznego i emocjonalnego teatru poruszającego problem dzieci 

we współczesnym społeczeństwie – niechcianych, porzucanych, tresowanych przez rodziców. 

Natomiast z Kapitału da się zapamiętać tylko efekciarską inscenizację. Szczytem teatralnej 

ascezy okazał się 40-minutowy spektakl czeskiego Teatru Boca Loca Lab Tyka, tyka polityka, 

który udowodnił, że od skeczu opartego na zabawie głoskami i sylabami słowa „polityka” do 

prawdziwego politycznego teatru droga daleka. Czwórka Czechów trelujących o polityce dała 

jednak widzom przynajmniej odrobinę zabawy, w przeciwieństwie do szlachetnej nudy, która 

panowała podczas prezentacji Procesu Franza Kafki Teatru Kameralnego z Pragi.  

O palmę pierwszeństwa w kategorii małych spektakli walczyły spektakle 

legendarnego Petera Brooka Warum warum – monodram w wykonaniu Miriam Goldschmidt 

oraz Głos człowieczy w wykonaniu Haliny Reijn (Toneelgroep z Amsterdamu). Miło było 

zobaczyć spektakl legendarnego artysty w Toruniu, miło słuchało się filozofowania o teatrze 

oraz niebiańskich dźwięków hang, orientalnego instrumentu, na którym grał Francesco 

Agnello. Ale to Halina Reijn potrafiła stworzyć świetną kreację kobiety, która traci powoli 

kontakt ze światem. Ubrana w dres Adidasa, szaroniebieską bluzkę z Myszką Miki, 

przyklejona do telefonu młoda kobieta stała się symbolem człowieka ery internetu. 

Człowieka, który dopóki czatuje, dopóty żyje. Postać grana przez Halinę Reijn mówi najpierw 

do komórki i telefonu stacjonarnego jednocześnie. Kiedy telefon milknie, przykleja na szybie 

kartkę z prośbą o pomoc. Z czasem zaczyna mówić do słuchawki z pewnej odległości, w 

końcu symuluje rozmowę przez telefon. Próbuje zagadać samotność, a w finale wychodzi na 

parapet mieszkania w wieżowcu, by runąć w przepaść. 

Tak silnych emocji nie przyniosło kilka przedstawień z większą obsadą i bardziej 

rozbudowaną inscenizacją. Rozczarował Makbet W. Szekspira w reż. Mariusza Grzegorzka, 
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w surowej przestrzeni oświetlonej rzędami świec, przy monotonnym wtórze bębnów, choć 

kreacje Ireneusza Czopa w roli Makbeta i Ewy Audykowskiej-Wiśniewskiej w roli Lady 

Makbet należy uznać za udane. Z kolei Wróg klasowy East West Theatre Company z 

Sarajewa okazał się krzykliwą opowieścią o bandzie dzieciaków nudzących się w szkole, bo 

nikomu niepotrzebnych w czasach rozpadu Jugosławii. Seria rodzajowych scenek w klasie, 

łomot szkolnych ławek, hiphopowe występy AS Dreamers to za mało, aby finałowa 

strzelanina z trzema trupami wywarła głębsze wrażenie na widzach. Jak budować napięcie 

pokazali aktorzy z Wileńskiego Teatru Miejskiego. Ich Wujaszek Wania A. Czechowa (z 

fragmentami Diabła leśnego), reżyserowany przez francuskiego reżysera Erica Lacascade’a, 

zamykał festiwal. Na pustoszejącej dużej scenie Teatru im. W. Horzycy toczyła się 

podskórnie pulsująca emocjami opowieść o Czechowowskich niepotrzebnych ludziach, ich 

zawiedzionych oczekiwaniach, niespełnionej miłości. Spektakl zyskał na sile od momentu 

zagranego mistrzowsko wybuchu furii tytułowego Wani (Vaidotas Martinaitis), który 

dosłownie prał bukietem kwiatów w długi stół, za którym zasiadał profesor Sieriebriakow 

(Arvydas Dapšys). Potem na tym pobojowisku z płatków kwiatów Wania próbował wrócić do 

szarzyzny codziennego życia z pomocą Soni (Rasa Samuolytė). 

To ostatnie przedstawienie pozwoliło mi dojść do wniosku, że tematem 

Kontaktu’2009 był kryzys miłości we współczesnym świecie. W najlepszych spektaklach 

temat miłości rozwijany był w odkrywczy sposób, tworząc przestrzeń dialogu 

interartystycznego. Miłość w XXI wieku stanowi wciąż nierozwiązany problem 

egzystencjalny i badawczy. Widać to w znakomitym spektaklu muzycznym Christopha 

Marthalera Muszka owocowa. Scenografia przedstawiała wnętrze laboratorium, w którym 

zespół naukowców prowadzi badania nad muszką owocówką. Drosophila melanogaster, 

dosłownie: czarnobrzucha miłośniczka rosy, to ulubiony owad genetyków ze względu na 

łatwość hodowli, proste krzyżowanie się oraz szybki wzrost. Naukowców u Marthalera 

interesuje biochemiczna i neurologiczna interpretacja uczuć między ludźmi. A także pytanie, 

czy miłość w ogóle istnieje. Bo przecież badanie muszek to pretekst, droga do badania ludzi, 

aktorzy Marthalera są zarazem badaczami i badanymi obiektami – kochają się jak muszki, 

tokują i spółkują. Czasami trudno zorientować się, czy wbijająca zęby w jabłko albo turlająca 

się po podłodze para to ludzie czy zwierzątka. Marthaler zderza biologiczny wymiar miłości 

jako wytworu ewolucji, który już wkrótce zaniknie, z dyskursem miłości romantycznej 

rozwijanym w ariach operowych i popularnych piosenkach. Śmiejemy się z nibyamatorskich 

wykonań pieśni Schumanna i Schuberta, arii z oper Verdiego i Pucciniego. Uśmiech 

wywołuje nucona przez starszego pana nieszkolonym, nieśmiałym głosikiem Il provenza del 
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Mar z Traviaty albo Music of the Night z musicalu Upiór w operze A. L. Webbera. Miłość na 

scenie wybucha nagle po długich minutach nicniedziania się, a zawód miłosny wyraża się w 

furiackim zdeptaniu skrzypiec przez muzyka. Bo na miłość nie znaleźliśmy dobrego sposobu 

– ani na jej ujarzmienie, ani nazywanie. Komicznie brzmią westchnienia do księżyca, ale 

równie absurdalne wydaje się sprowadzenie miłości do cielesnych odruchów, praktyk 

mechanicznych, dawek hormonów czy impulsów elektrycznych w mózgu. 

Tak to wygląda w sugestywnej inscenizacji Lodu W. Sorokina (reż. Kornel 

Mundruczó, Teatr Narodowy z Budapesztu). Scenom kopulacji, seksu oralnego i analnego, 

obrazom przemocy towarzyszy opowieść o sekcie jasnowłosych wybrańców, którzy umieją 

rozmawiać sercem i znają prawdziwą Boską Miłość. Wizja Mundruczo jest niezwykle 

plastyczna, czerpie inspiracje z filmu i telewizji (konwencja filmu pornograficznego,  estetyka 

wideoklipu) i kultury popularnej (ze sceny płyną dźwięki Chop Suey System of a Down, 

Wake Up Rage Against the Machine, Play Dead Bjork, Suzanne Leonarda Cohena i swego 

rodzaju hymn sekty Wicked Game Chrisa Isaaka). Świat jest zdegenerowany, ludzie – puści, 

seks – zwyrodniały, ale w tym świecie dobiega z różnych kątów ciche wołanie o miłość, o 

przebudzenie się ludzi i rewolucyjną zmianę w świecie.  

Rewolucja i miłość to główne tematy Sprawy Dantona w reż. Jana Klaty, inscenizacji, 

która zdobyła Grand Prix tegorocznego Kontaktu. Klata został drugim po Grzegorzu Jarzynie, 

polskim zdobywcą głównej nagrody Kontaktu. Słusznie, bo jego spektakl to koncert aktorski i 

koncert muzyki popularnej. Wśród budek i prowizorycznych chałup toczy się błyskotliwy 

dyskurs tytanów rewolucji – Robespierre’a (Marcin Czarnik) i Dantona (Wiesław Cichy), 

dzielnie im sekundują pozostali aktorzy. Równolegle toczy się dyskurs miłosny i muzyczny. 

Przyjemnie patrzy się na farsowe role kobiet rewolucji, na Kingę Preis jako Mariannę, symbol 

rewolucji francuskiej, groteskową papugę powtarzającą „Rrrobespierre”, „rrewolucja”, Annę 

Ilczuk jako Louise Danton i Katarzynę Strączek jako Lucile Desmoulins. Niemal erotyczną 

energię, lekkość i urok bezczelnego komizmu czerpie Sprawa Dantona Klaty z muzyki 

popularnej: z Children of the Revolution T-Rex, „hymnu” jakobinów, którym przeciwstawia 

się Etiuda rewolucyjna Chopina jako „hymn” umiarkowanych dantonistów. Rywalizujące ze 

sobą frakcje rewolucyjne wydzierają też sobie Marsyliankę – przed sądem Danton dyryguje 

Marsylianką w konwencji r’n’b znaną z meczów piłkarskich czy walk bokserskich. Jego 

umizgi do publiki przerywa wejście jakobinów z piłami motorowymi. Piły ryczą Marsyliankę, 

tak jak silnik bolidu Renault podczas weekendu Formuły 1. Radykałowie zwyciężają, po 

rewolucji nie ma już seksu, nie ma wolności, nie ma muzyki. Zostały gadające głowy władzy. 



 119 

 Właściwie nie dziwią mnie reakcje recenzentów i widzów, którym nie w smak był 

rock’n’rollowy teatr Klaty i Mundruczó, którzy woleliby mniej widowiska, a więcej teatru. 

Wydaje mi się jednak, że dzisiejsi widzowie źle znoszą teatr czysty, pozbawiony efektownych 

ozdobników. Percepcja widza stała się mniej skupiona, więcej trzeba pauz na rozprężenie, 

więcej śmiechu, który zrównoważy powagę. Tylko nieliczni artyści podejmują ryzyko 

oczyszczenia teatru z widowiskowych dodatków. Na Kontakcie’2009 takim reżyserem była 

Iwona Kempa – w niezręcznej roli organizatora i zarazem uczestnika konkursu z 

przedstawieniem Rozmowy poufne I. Bergmana, które zrealizowała w krakowskim Teatrze 

im. J. Słowackiego. W tej niesamowicie emocjonalnej opowieści o żonie pastora, która 

zdradza męża z innym pastorem, a ten pod ciężarem grzechu ucieka i zostawia ją samą, na 

pierwszym planie mamy wielkie kreacje aktorów – Dominiki Bednarczyk jako buntowniczki, 

która miała odwagę stawić czoła Kościołowi i jej wuja pastora Jakuba, duszpasterza idealnego 

(Tomasz Międzik). Dzielnie im sekunduje Sławomir Maciejewski jako zdradzany mąż. W 

spektaklu nie ma seksu i przemocy, jest za to wielki dramat kobiety, który uderza w 

najczulszy punkt chrześcijaństwa – jego interpretację ludzkiej seksualności jako grzechu, 

ciała jako pułapki, a porządku społecznego jako danego z góry patriarchatu. Jedna, drobna 

kobieta nie rozsadzi, co prawda, tego gmachu, ale pokaże, że miłość dwojga zakochanych 

więcej znaczy niż prawa ustanowione przez ludzi, a nazywane boskimi.  

 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt 2009, Toruń, 23-29 maja 2009 r. 
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Grunge, czyli brud w teatrze 

 

 

 Właściwie nie wiadomo, jak pisać o inscenizacji Lodu Władimira Sorokina 

zrealizowanej przez Kornéla Mundruczó w węgierskim Teatrze Narodowym w Budapeszcie. 

Spektakl przynosi widzowi – narastające z minuty na minutę – poczucie zanurzenia w 

brudzie. Wchodzi się przez środek hiperrealistycznej scenografii, przedstawiającej wnętrze 

moskiewskiego mieszkania. Kuchnia przypomina lepką norę, przy stole rozsiedli się ludzie-

karaluchy o twarzach bez wyrazu. Tuż obok widać pokój, zużyte kanapy, zdezelowane 

pianino i stare książki na półkach. Na piętrze łazienka, klitka z wanną i kiblem. Zaczyna się 

dziwna opowieść przeładowana wulgaryzmami i pornograficznymi obrazami kopulacji z 

technicznymi opisami, co w co się wtyka i jakie wydzieliny ciała gdzie się rozlewają. W ślad 

za Sorokinem Mundruczó przedstawia sugestywny obraz ludzi pustych – zanurzonych w 

alkoholu i narkotykach, w wulgarnym seksie i prostytucji. Na scenie panoszy się jeden wielki 

(jeśli odwołać się do analogii z muzyką popularną) teatr grunge, czyli brudu, ohydy, 

paskudztwa.  

Reżyserska brawura balansuje na granicy bezczelności. Aktorzy i aktorki biegają po 

scenie nago, bezwstydnie. Kiedy jeden z bohaterów, Łapin (Attila Laszlo) odwiedza 

mieszkanie kolegów-studentów, ci wynurzają się nadzy z wanny i odgrywają surrealistyczny 

teledysk do utworu rockowej grupy System of a Down Chop Suey. Tempo muzyki jest 

szybsze niż w oryginale, chłopaki trzęsą całymi ciałami, udając, że śpiewają, a potem 

obrzucają się książkami. Na tle tej degrengolady nie dziwi potworna, antysemicka tyrada 

Kieły (w znakomitym wykonaniu Laszlo Katony) o żydomasonerii w Moskwie, o Franciszka 

Liszta idei deportacji Żydów z Europy i o tym, że „oni wszyscy mają na kutasach 

wydziergane: Magen David i 666”. Podobnie zimny dreszcz wywołują sceny przemocy: kiedy 

Kieła dusi swego kompana dla zabawy, albo gdy prostytutka Nikołajewa (Bori Peterfy) jest 

przesłuchiwana i bita po twarzy przez sutenera Parwaza (Roland Raba). Pierwszą część 

spektaklu kończy scena burdelowa: dwie pary kopulują w hipernaturalistycznej konwencji 

filmu pornograficznego. Scena skrywa się w półmroku, ale to, co mówią uczestnicy orgii, 

wystarczy, aby spora część widzów wyszła, nie czekając na odpowiedź na pytanie, dlaczego 

w teatrze mieliby być dręczeni nawałem pornografii i okrucieństwa. 

Prób zrozumienia estetyki grunge i sensu inscenizacji Lodu Sorokina nie ułatwia 

fabuła powieści. Oto tajemnicza sekta blondynów o niebieskich oczach wyszukuje w 

Moskwie podobnych sobie ludzi i młotami z lodu stara się obudzić w nich serca. Tych 
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wybrańców, którzy stanowią cząstkę prawdziwej Boskiej Miłości, ma być 23 tysiące, 

pozostali to chodzące trupy. „Rodzą się martwi, żenią się z martwymi, rodzą martwych, 

umierają; ich martwe dzieci rodzą nowe trupy – i tak z pokolenia na pokolenie.” W powieści 

Sorokina roi się od obiegowych motywów literatury science fiction. Najbliżej mu do prozy 

Lema czy Dicka, do filmów Łowca androidów, Matrix, a nawet Kod Leonarda. To za sprawą 

ukazania cywilizacji ziemskiej jako Wielkiego Błędu Światłości Pierwotnej, piekła, w którym 

żyją nieświadomi niczego ludzie, maszyny z mięsa, zdolne kochać miłością płytką, cielesną, 

w przeciwieństwie do nielicznych blond wybrańców, którzy potrafią mówić sercem. 

Uderzenia młotem z lodu wydobytego z bagna, gdzie w 1908 r. upadł meteoryt tunguski, 

odprysk Światłości Pierwotnej, prowadzą do przebudzenia wybrańców. Wtedy zaczyna się 

prawdziwe życie i poważna misja: należy obudzić resztę śpiących braci i siostry. Kiedy 

obudzą się wszyscy, nastąpi koniec ziemskiego świata, powrót do Wiecznej Światłości. Tylko 

co to ma wspólnego z nami? 

 Otóż całkiem sporo, jeżeli przyjrzymy się zasadniczemu tematowi powieści i jej 

inscenizacji: paranoicznej podejrzliwości, która każe szukać drugiego dna w każdym 

zdarzeniu w świecie, która pozwala wytłumaczyć „logicznie”, dlaczego znikają ludzie, 

dlaczego hitlerowcy i sowieccy komuniści wymordowali miliony ludzi. Mundruczo idzie 

zresztą dalej niż Sorokin. Do opowieści małej Rosjanki, którą „stukali” i „przebudzili” 

lodowym młotem Niemcy z tajemniczej sekty, dodaje sugestię, że zimowe oblężenie 

Leningradu w 1941 r., mogło być wynikiem spisku wybrańców z obu stron. Drugą część 

spektaklu, epicką opowieść wybrańców o XX-wiecznych dziejach Rosji w powiązaniu z 

ekspansją sekty, ilustruje monumentalne Allegretto z Symfonii nr 7 Dymitra Szostakowicza. 

 Muzyka w spektaklu Kornela Mundruczó to zresztą szerokie pole do paranoicznej 

lektury. Świeżo przebudzeni, z potłuczonymi piersiami, osłabli, chyłkiem uciekają przed 

objawioną prawdą. Ich bracia z sekty wypisują na ścianach i lustrach hasło „Nie bój się”. 

Wszystkie istotne motywy przesłania sekty znajdziemy też w ilustrujących kolejne sceny 

utworach. W jazgotliwym Chop Suey grupy System of a Down powraca wołanie samobójcy, 

którego opuścił Bóg: „Wake up!” (Obudź się!”). Innym razem słyszymy fragment Wake Up 

Rage Against the Machine (dosłownie: Nienawiść do Maszyny), aluzje mamy także w tytule i 

tekście piosenki (pojawiają się m.in. „Hoover, a body remover”, a także Martin Luther King i 

Malcolm X, buntownicy zamordowani przez „system”). Kiedy Parwaz dręczy Nikołajewą, 

brzmi Play Dead Bjork, komentarz do sytuacji, w której znalazła się maltretowana 

prostytutka: 
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„Należę do świata, 

w którym nikt się mną nie opiekuje i nie kocha. 

Nie ma światła, nie ma powietrza, aby żyć. 

(To) miejsce zwane nienawiścią 

Miasto strachu 

 

Gram umarłą  

To uśmierza ból 

Gram umarłą 

I ból się kończy” 

 

To zresztą jedna z ulubionych piosenek trzeciego z przebudzonych, bankowca Barenboima 

(Frigyes Hollósi). Druga to Suzanne Leonarda Cohena, dość adekwatny opis sytuacji 

bohatera, za którym podąża młoda wybranka z sekty. W piosence „siostra” chce podarować 

mężczyźnie coś więcej niż fizyczną miłość, wiarę w Chrystusa-żeglarza. Nie trzeba dodawać, 

że Chrystus jest tu synonimem Prawdziwej Boskiej Miłości, poszukiwanej przez ludzi 

spragnionych kontaktu z transcendencją, takich jak Cohen, z urodzenia żyd, z wyboru mnich 

zen buddyzmu, śpiewający o bogu-człowieku chrześcijan. Najważniejszą pieśnią w spektaklu 

jest jednak Wicked Game (Niebezpieczna gra) Chrisa Isaaka, pieśń zawiedzionych ziemską 

miłością, śpiewana kilkakrotnie z gitarowym akompaniamentem. 

Po co jednak – zapytam raz jeszcze – zstępować do piekła rock’n’rollowego teatru 

Kornela Mundruczó? I po to, żeby zastanowić się nad atrakcyjnością teorii spiskowych, które 

przy pomocy legendy meteorytu tunguskiego próbują „zracjonalizować” zbrodnie stalinizmu i 

hitleryzmu. I po to, żeby zapytać o stan ducha współczesnego człowieka. Czy stał się już 

tylko maszyną, która działa po zażyciu określonej pigułki, automatem oliwionym 

endorfinami, serotoniną czy prozakiem? Skąd tak silna potrzeba cudu w świecie coraz 

bardziej naukowym, technicznym i cywilizowanym? Czyżby rozpad rzeczywistości na 

fragmenty wywierał tak duże ciśnienie na rozum, że konstruuje on podszytą paranoiczną 

podejrzliwością Teorię Wszystkiego, która ma zastąpić totalność sensu dostarczaną ludziom 

kiedyś przez religie? W miejsce tradycyjnych religii – zdają się mówić Sorokin i Mundruczó 

– pojawiają się quasi-religie, które tak jak ból fantomowy, odczuwany w amputowanej 

kończynie, stają się echem istniejącej przed amputacją sfery duchowości. W świecie, który 

człowieczeństwo degraduje do żarcia, żłopania i barłożenia, taka wizja ludzkiej wspólnoty, 

która z pieśnią na ustach (tak jak węgierscy aktorzy w finale Lodu) wchodzi między rzędy 
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widzów, pisze na ścianach i podłogach NO FEAR, wydaje się niepokojąco atrakcyjna. Sączy 

się kropla po kropli prosto do serca. Jeśli wierzyć Peterowi Brookowi, że teatr jest trucizną, to 

właśnie Lód w reżyserii Kornela Mundruczó działa jak trucizna. Zatruwa umysł i rodzi 

niepokój, co jest większą ohydą: spektakularna inscenizacja, którą obejrzeliśmy, czy świat, 

który widzimy codziennie. Powraca także pytanie, które zadajemy teatrowi naszych czasów: 

czy zanurzenie w brudzie może być drogą do oczyszczenia? Może, ale tylko wtedy, gdy 

inscenizator jest artystą. 

 

 

Teatr Narodowy w Budapeszcie: Lód Władimira Sorokina, reż. Kornel Mundruczó, scenografia i 

kostiumy: Marton Agh, prezentacja podczas Międzynarodowego Festiwalu Kontakt’2009, 25 maja 

2009 r. 
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Zwycięstwo Jaram Lee 

 

 

 Dwudziesta edycja festiwalu Kontakt przyniosła kolejny raz zderzenie starych 

mistrzów z teatralną młodzieżą. Jak pokazuje werdykt jury, starzy mistrzowie odnieśli 

bezapelacyjne zwycięstwo. Nagrodami podzielili się stali bywalcy festiwalu: Alvis Hermanis, 

Jerzy Jarocki i Rimas Tuminas. Nie znaczy to jednak, że młody teatr nie ma już nic do 

powiedzenia, po prostu w programie Kontaktu znalazły się spektakle niedojrzałe, formalnie 

nawet ciekawe, ale raczej bez głębszych treści. Ich cechą wspólną zdaje się być muzyczność 

jako zasada organizująca spektakl. Tak było w wypadku Blokowych historii w reż. Victora 

Bodó, wideoklipowej, migawkowej opowieści o mieszkańcach jednego lokalu gdzieś w 

dużym węgierskim mieście. Dynamicznie zmieniające się scenki reżyser rozdzielił licznymi 

blackoutami i fragmentami przebojów muzyki pop. Z kolei w Samotności pól bawełnianych 

Koltésa w reż. Radosława Rychcika odbył się regularny koncert zespołu Natural Born 

Chillers. Głośny i niezwykle energetyczny występ przyćmił umizgi dwójki aktorów, 

usiłujących zagrać na scenie niejasną metaforę dealu i całkiem oczywisty temat 

homoseksualnego pożądania. Spektakl dowiódł, że nie wystarczy użyć w spektaklu głośnej 

muzyki, puścić teledysk na ekranie i rozebrać aktora do naga, żeby mówić współczesnym 

językiem coś istotnego. Najbliżej zrozumienia, w jaki sposób muzyka popularna może 

wzmocnić siłę oddziaływania teatru, był spektakl kwartetu Karbido zatytułowany Stolik. 

Wrażenie widza i słuchacza tego koncertu czy też raczej performansu, bo chodzi o pokaz 

możliwości magicznego stołu, jest niesamowite. Niepozorny na pierwszy rzut oka stół z 

klonowych desek został spreparowany tak, żeby można było z niego wyczarować nie tylko 

dźwięki właściwie instrumentom perkusyjnym, ale także gitarze czy fletowi. Inwencja 

czwórki performerów olśniewa, nad blatem stołu realizuje się cielesna, energetyczna partytura 

ruchów, uderzeń, stuknięć, które przeobrażają się w dźwięki pieśni folkowych lub pomysłowo 

zaaranżowanych utworów rockowych The Stooges (I Wanna Be Your Dog) czy Lou Reeda 

(Walk On The Wild Side). Natomiast pod stołem, gdzie pulsują światełka diód, skrywa się 

komputerowy dół odpowiedzialny za elektryczne wzmocnienie i bogactwo przetwarzanych 

elektronicznie dźwięków. 

 Jednym z najważniejszych tematów Kontaktu 2010 była kwestia stosunku między 

kulturą lokalną a powstającą na naszych oczach kulturą globalną, która odsłania problem 

płynnej, hybrydycznej tożsamości człowieka współczesnego. Ten fascynujący temat z różnym 

skutkiem artystycznym podjęli twórcy czterech kolejnych spektakli: aktorzy z Teatru 
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Węgierskiego w Cluj w Rumunii zastanawiali się nazbyt enigmatycznie i nużąco nad 

tożsamością ocalałych z holokaustu (Urodzony na nigdy), barwna gromadka kobiet o 

afrykańskich, azjatyckich i żydowskich korzeniach z Teatru Ro z Rotterdamu podczas 

biesiady przy zastawionych stołach perorowała o tożsamości kobiety – córki i matki. Po 

spektaklu pozostał mi pełny żołądek, przyjemny smak herbaty miętowej i wrażenie, że także 

spektakl był zaledwie lekkostrawną potrawą przypominającą telewizyjną konfekcję w rodzaju 

Europa da się lubić. Nie lepiej wypadło przedstawienie Teatru Państwowego w Dreźnie i 

Rimini Protokoll Vung bien gio’i o żyjących na pograniczu Czechach i Niemcach 

wietnamskiego pochodzenia, ofiarach polityki komunistycznego internacjonalizmu, który 

ściągnął ich do Europy, i pragmatycznego kapitalizmu, który odsyła ich bez pytania z 

powrotem do Wietnamu. Szczerze mówiąc, w tej kategorii przedstawień najlepiej wypadła 

toruńska wersja słynnego spektaklu White Star, czyli Caritas. Dwie minuty ciszy. W spektaklu 

Lies Pauwels powraca wciąż problem społecznej tresury, która czyni z ludzi trybiki wielkiej 

kulturowej machiny, nie pytając o to, co naprawdę czują i kim naprawdę są. 

 Prawdziwymi jednak niespodziankami Kontaktu 2010 były eksplozja teatru epickiego 

i wysyp aktorskich kreacji z prawdziwego zdarzenia.. Grand Prix Kontaktu zdobył za dwa 

spektakle Marta z Błękitnego Wzgórza i Dziadek Alvis Hermanis. Łotewski reżyser wyraźnie 

zafascynowany jest teatrem opartym na rozlewnej epickiej opowieści i tak też wyglądały oba 

jego przedstawienia: opowieść o ludowej czarodziejce, do której wszyscy Łotysze bieżą ze 

swymi zdrowotnymi, finansowymi i sercowymi problemami, i opowieść o poszukiwaniu 

dziadka, który zaginął w czasie drugiej wojny światowej. W pierwszym spektaklu za stołem 

zasiadają przedstawiciele łotewskiego społeczeństwa w stosownych kostiumach, w tym 

młody człowiek z wypisanym na t-shircie „narodowym” hasłem, które po polsku brzmiałoby 

tak: www.nieszczescie.lv. Łotewscy aktorzy mówią wprost do widzów, tak jakby spektakl był 

swego rodzaju spotkaniem z narodem, który pławi się w swoim nieszczęściu i chełpi wiarą w 

ludową magię. W drugim spektaklu Vilis Daudzins, autor i aktor zarazem, w gigantycznym, 

trzygodzinnym monologu streszczał swoje poszukiwania zaginionego dziadka. W pokoju 

zastawionym kwiatami w doniczkach wcielił się w postaci trzech domniemanych dziadków o 

nazwisku Savickis: dziadka-agenta sowieckiej partyzantki, dziadka-łotewskiego nazisty i 

„dziadka z Wehrmachtu”, który przesiada się na „ruski” czołg, by z obrońcy Wału 

Pomorskiego przeistoczyć się w zdobywcę Berlina. Sceniczny występ Daudzinsa, rzeczowy, 

stonowany, pozbawiony był niemal teatralnych ozdobników. Opowieść o wszystkich 

odcieniach kolaboracji małego narodu z mocarstwami toczącymi wielką wojnę broniła się 

sama. W pamięć zapadały szczególnie wspomnienia małoletniej wtedy ciotki bohatera o 
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kolumnie Żydów idących przez Rygę z żółtymi „kwiatkami” gwiazd Dawida na piersi, 

których im naiwnie zazdrościła. I wspomnienie dziadka-komunisty o zwłokach brata zabitego 

przez łotewskich faszystów i zakopanego pod krzakiem agrestu. Kwiaty, owoce i warzywa na 

tej ziemi rosną do dziś na trupach zabitych.  

 Zapadających w pamięć aktorskich kreacji było na tym Kontakcie więcej. Obok aktora 

Hermanisa warto wspomnieć znakomity występ Marcina Hycnara w roli Artura w Tangu 

Mrożka w reż. Jerzego Jarockiego, Judith Rosmair jako Susan w Cięciu Marka Ravenhilla w 

reż. Thomasa Ostermeiera i Anny Dubrowskiej jako Heleny w Wujaszku Wani w reż. Rimasa 

Tuminasa. Ta ostatnia w otoczeniu świetnie dysponowanych kolegów z Państwowego 

Akademickiego Teatru im. J. Wachtangowa z Moskwy zaczęła swój występ od komicznej 

wystudiowanej pozy paniusi z miasta. Potem widzieliśmy ją w gustownej piżamce, z 

uśmiechem młodości górującej nad bólami reumatycznymi starego męża. Tej samej nocy 

zdecydowanie podciągała gacie szarżującego po pijaku wujaszka Wani. Innym razem z 

trudem opanowywała erotyczne drżenie podczas opowieści Astrowa o powiatowych lasach. A 

wreszcie we wstrząsającej scenie „flirtu” z doktorem konwulsyjne łapała oddech po tym, jak 

ten próbował ją zgwałcić. W kreacji Dubrowskiej była arystokratyczna klasa, bezwzględne 

ośmieszenie osoby i zarazem odsłonięcie jej wewnętrznego bólu. Tak ostro i wyraźnie mógł 

ukazać Rosję tylko Litwin, widząc jak topi ona w pijaństwie, lenistwie i bezradności swoją 

dawną wielkość, której znakiem jest kamienny lew w głębi sceny.  

 Prawdziwym dowodem odwagi i zarazem intuicji organizatorów było zaproszenie 

koreańskiego teatru Pansori Project ZA z Seulu, który stanowi ciekawą hybrydę tradycyjnego, 

koreańskiego pansori, teatru epickiego Brechta i muzyki rockowej (gitara elektryczna obok 

tradycyjnego bębna). Pansori to widowisko polegające na wielogodzinnym śpiewaniu 

epickich opowieści przez jedną pieśniarkę (sorikkun) z akompaniamentem tradycyjnego 

bębna (buk). Bębniarz (gosu) nadaje rytm pieśni, wchodzi w dialog z pieśniarką, wydaje także 

okrzyki zachęty (chuimsae), podobnie jak widzowie. Pansori bowiem to rodzaj 

jednoosobowej opery o korzeniach ludowych gdzieś w X w. n.e., która awansowała do rangi 

rozrywki arystokratów w XIX w. W Toruniu pierwszy raz mogliśmy zobaczyć 

wykonawczynię tej formy muzycznego teatru epickiego. W efekcie po pierwszej części spora 

część widzów opuściła halę Olimpijczyka – zabrakło im cierpliwości, rzadkiej cnoty widza 

festiwalowego. A szkoda. Bo w drugiej części koreańska artystka Jaram Lee pokazała, jak 

heroicznie może aktor walczyć o uwagę widowni oddzielonej murem kulturowego 

niezrozumienia. Powtarzane cierpliwie prośby do widzów o aplauz przyniosły efekt. Jaram 

Lee dała niezwykły koncert muzyki i aktorstwa, zmieniając rytmy mówienia w zależności od 
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postaci, którą grała, wychodząc z roli, żeby napić się wody lub zwrócić do widzów, a potem 

wracając do melorecytacji o sugestywnym rytmie, która przypominała czasem hiphopowy 

flow – strumień wyrzucanych z ciała aktorki z niezwykłą dynamiką i dyscypliną rytmicznych 

fraz. 

 Wielka energia aktorki ubranej w tradycyjną suknię śpiewaczek pansori opierała się 

nie tylko na rytmie śpiewnej opowieści Brechta o bogach i dobrej Szen-Te (tutaj Sun-Deok), 

która musiała udawać swojego kuzyna, żeby przeżyć w świecie poddanym dyktaturze 

pieniądza i egoizmu. Jaram Lee zagrała kilkanaście postaci Dobrego człowieka z Seczuanu 

perfekcyjnie przeistaczając się w jednej chwili, przy pomocy ruchu ciała w lewo lub w prawo, 

jednym gestem ręki „uzbrojonej” w wachlarz. Wciąż była sobą, artystką Jaram Lee, 

występującą tu i teraz przed europejskim audytorium, a zarazem stawała się w mgnieniu oka 

kolejną postacią dramatu. Wystarczył kapelusz na głowie, wachlarz przeistoczony magicznie 

w plik przeliczanych banknotów, zrzucona zdecydowanym ruchem suknia w finałowej scenie 

demaskacji Sun-Deok. Każda z postaci granych przez Jaram Lee miała migawkową, 

zjawiskową naturę, odwoływała się do wyobraźni widza, ale jedna z nich zdawała się wrastać 

głębiej w ciało i duszę aktorki – postać Sun-Deok. Tę głęboką identyfikację widać było, gdy 

Jaram Lee śpiewała pieśń o miłości, a na ekranie za nią pojawiały się wielkie cienie 

kieliszków z winem (jej ukochany był kiperem wina), albo gdy śpiewała kołysankę dla 

dziecka, które miało odwagę przyjść na ten paskudny świat.  

W finale spektaklu serce triumfuje nad pieniądzem, dobra dziewczyna zwycięża 

bezduszny świat, a Jaram Lee pokonuje mur obcości oddzielający Wschód od Zachodu. 

Wciąż mam przed oczami jej drobną sylwetkę, słyszę rytm bębna i gitary elektrycznej i nie 

mogę się oprzeć wrażeniu, że w występie koreańskiej sorikkun słychać echo naszej wielkiej 

zachodnioeuropejskiej tradycji, głos aojda, który śpiewa gdzieś przed zgromadzonym ludem 

przez wiele godzin opowieść o chytrym Odyseuszu i pięknej księżniczce Nauzykai. Nic 

dziwnego, że Jaram Lee zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki tegorocznego Kontaktu. 

 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt’2010, Toruń, 22-28 maja 2010 r. 
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5. Peter Gothar 

 

 

Król jest nagi 

 

 

Trzeba nie lada odwagi, aby w naszych czasach używać nagości jako środka wyrazu 

bez ryzyka ześliźnięcia się w banał albo pornografię. Zarazem żyjemy w świecie, w którym 

banalna nagość gwiazd popkultury stała się wszechobecna. W teatrze nagość nadal budzi 

wiele kontrowersji, nie dziwi mnie zatem, że Teatr im. Wilama Horzycy ostrzega na afiszu, że 

Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii węgierskiego reżysera Petera Gothara jest 

spektaklem tylko dla dorosłych. Od razu się zastrzegę, że nagość w teatrze mnie nie 

fascynuje, za dramatami Różewicza nie przepadam, wolę jego poezje. Ale toruńska Pułapka 

jest spektaklem znakomitym, wynikłym ze spotkania dwóch poetów teatru – Różewicza i 

Gothara przy niebagatelnym współudziale toruńskich aktorów. Pułapka w inscenizacji 

Gothara porusza widza zmysłowością obrazów, w których nagość aktorów zajmuje miejsce 

uzasadnione. I staje się przez to bardziej opowieścią o współczesnym człowieku niż o Franzu 

Kafce, bardziej diagnozą współczesnego świata niż spojrzeniem w mrok historii. 

 Franz (Filip Frątczak), główny bohater Pułapki, nie jest podobny do Franza Kafki, to 

nie głodomór, który wyglądem odstraszałby młode dziewczyny. W wielu scenach jest 

irytująco zadowolony z siebie, gładki. Tak jakby aktor i reżyser zobaczyli w nim prekursora 

współczesnego człowieka – homo consumens. Franz bowiem jest egocentrykiem, który nie 

znosi trwałych więzi między ludźmi, i hedonistą wsłuchanym w potrzeby swego ciała. Być 

może powodem jego egocentryzmu są jakieś dolegliwości cielesne, ale objawów choroby nie 

widzimy: choroba jest tylko wymówką. Kiedy Franz łyka tabletkę przeciwbólową, wygląda to 

na hipochondrię, kiedy opowiada Grecie o siekierze wbitej w głowę, traktujemy to jako objaw 

literackiej przesady. 

 Franz odbiera świat bardzo zmysłowo. W innych ludziach interesuje go tylko ich 

fascynująca lub odpychająca cielesność jako punkt wyjścia do kolejnych romansów, ale też 

przeszkoda w trwałym związku. Najwyraźniej widać to w scenie w hotelu. Na wezwanie 

Franza Felicja (Matylda Podfilipska) przywozi mu w prezencie swoje ciało. Wychodzi do 

niego naga, piękna, pociągająca i nie może zrozumieć, że on jej nie chce. Wściekła szarpie 
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go, przewraca z boku na bok, a on leży bezwładnie. Ciało Franza nie chce intymnej bliskości, 

w tym momencie chodzi mu tylko o towarzystwo przy stole. 

 Podobnie Franz manipuluje Maksem, zrzuca na niego przykry obowiązek rozmowy z 

rodziną szewca. W piwnicznej izbie rozgrywa się jedna z najlepszych scen przedstawienia. 

Odmieniony nie do poznania Paweł Tchórzelski, wcześniej grający surowego ojca Franza, tu 

jest szewcem jakby ze skeczu Monthy Pythona. Z twarzą „ozdobioną” siwiejącymi wąsami, w 

staromodnych okularach nijak nie może „skapować, o co tu się rozchodzi”. A „pan prefesor”, 

żydowski intelektualista, podrygując na jednej nodze (Zenek, syn szewca zabrał mu but i 

zapakował w gazetę), plącze się w tłumaczeniach. Każda z ról w tej scenie jest 

majstersztykiem komizmu: gładki i elegancki Max (Sławomir Maciejewski), „narzeczona” 

ubrana jak uliczna dziwka, jej matka o twarzy bez wyrazu, sztywna jakby kij połknęła 

(Małgorzata Abramowicz). Naiwność Franza, że uda się skojarzyć dwa tak różne światy, nie 

ma granic.   

Franz – człowiek współczesny – nie potrafi wchodzić w trwałe związki, ślizga się na 

fali zauroczeń, zwodzi Felicję, zostawia Gretę z upośledzonym dzieckiem, oświadczyny córce 

szewca to także tylko kaprys. Seksualne pożądanie służy doraźnej przyjemności,  a nie 

tworzeniu więzi rodzinnych. Franz preferuje „związki czyste”, które bez konsekwencji można 

zakończyć w dowolnej chwili. Jak nowocześni kochankowie nie chce małżeństwa, dręczy 

rodzinę wciąż nieudanymi  zaręczynami. Ale realne konsekwencje pozostają. Greta (Maria 

Kierzkowska) poszarzała z samotności i bólu całą swą gorycz wyładuje na Maksie. To 

świetna, drapieżna scena. Max, posłaniec od umierającego Franza, jest witany agresją: Greta 

łapie go za genitalia, rozmazuje konfitury na twarzy, kładzie się na stole i podnosi 

obscenicznym gestem sukienkę. Jest żywym dowodem na to, że „czyste związki” nie istnieją, 

jej skarga brzmi mocniej niż komunikat o umieraniu Franza – jak on śmiał skarżyć się właśnie 

jej. 

Ale dopiero w świetle scen holokaustu można właściwie ocenić wartość życiowych 

postaw Franza, spojrzeć na nie jak na dziecinadę. To holokaust wyznacza sens bycia 

zwierzęciem ofiarnym, sens bólu i cierpienia. W pięknie rozwiązanej plastycznie scenie 

majówki akcja toczy się na trzech planach: w głębi widać obrazek przedwojennej sielanki, na 

drugim planie Ottla jeździ na rowerze, na pierwszym – Franz rozmawia z nią (jak zwykle o 

sobie). Kiedy z tyłu pojawią się oprawcy, a obraz raju na ziemi zastąpi upiorna, upokarzająca 

nagość więźniarek obozu, Franz nawet nie zauważy, że za siostrami zamyka się przezroczysta 

ściana śmierci. Tak jak poza jego świadomością potoczy się wstrząsająca scena w salonie 

fryzjerskim: w przezroczystej ścianie odbijać się będą twarze Franza i fryzjera nałożone na 
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scenkę maltretowania nagiego człowieka tam za ścianą (strzyżenie włosów do gołej skóry, 

„medyczne” oględziny). Okaże się w tym poetyckim skrócie, że holokaust nie jest 

przeszłością, że „osiągnięcia” nazistów: stosunek do ludzkiego ciała jako użytecznego 

surowca, medyczne traktowanie człowieka, brak międzyludzkiej solidarności, recycling jako 

zasada konsumowania wszystkiego, nawet odpadków, weszły niezauważalnie w krwiobieg 

współczesnej cywilizacji. 

Franz (czytaj: człowiek współczesny) szczęśliwie unika wszelkich pułapek: 

małżeństwa i życia rodzinnego, więzi społecznych i pułapki uznawania autorytetu ojca, unika 

wreszcie holokaustu. Chce być tylko artystą. W finale zostaje sam, a w tle ukazują się za 

przezroczystą ścianą nagie ciała spowite zimnym, szaroniebieskim światłem. Ciała zastygłe 

jakby w szklanej trumnie. Przez chwilę widać też odbicie widowni w lustrze przezroczystej 

ściany. Twarze widzów nakładają się na twarze zamordowanych jak twarze Japończyków na 

uśmiech Giocondy w poemacie Różewicza o Francisie Baconie. Ofiary holokaustu milczą – 

„szyba tłumi krzyk”. Franz ocalał za cenę samotności. Płacze. Przeżył, ale znalazł się w 

pułapce egzystencjalnej samotności. Samotność to nagość współczesnego człowieka. Tak – 

król jest nagi. 

 

 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu: Pułapka Tadeusza Różewicza, reżyseria i scenografia: Peter 

Gothar, muzyka: Zsófia Tallér, premiera 7 stycznia 2006 r.  
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6. Grzegorz Wiśniewski 

 

 

Torebka Marii Stuart 

 

 

Od ostatniej polskiej inscenizacji Marii Stuart Friedricha Schillera minęło kilka 

dziesięcioleci, od prapremiery ponad dwieście lat, nic dziwnego, że decyzję dyrekcji Teatru 

im. W. Horzycy i reżysera Grzegorza Wiśniewskiego o realizacji Marii Stuart na toruńskiej 

scenie należy uznać za odważną. Zwłaszcza że dramat ten zalicza się do sztuk „gadanych” – 

postaci mówią, mówią, mówią, a my, współcześni, nie mamy czasu na słuchanie. W dodatku 

postaci dramatu Schillera mówią o namiętnościach, które zastąpił dziś cielesny seks, i o 

mechanizmach władzy, które zostały wyparte przez partyjne przepychanki. A jednak 

Grzegorz Wiśniewski podejmuje próbę zasypania tej przepaści, dając widzom w efekcie dość 

ciekawą opowieść o ludziach i politykach. Przede wszystkim rezygnuje z historycznych 

kostiumów, z dworsko-sentymentalnych konwencji, koron i ukłonów. W to miejsce pojawiają 

się stroje współczesne. Zgryźliwi powiedzą: biznesowe. Życzliwi: mundurki znamionujące 

protestancką skromność. Także scenografia jest skromna: długi stół i biurowe krzesła 

ustawione wraz z widownią na dużej scenie toruńskiego teatru. Za stołem, w tle, odbite w 

krzywych lustrach sylwetki widzów i aktorów. Granicę między dwoma światami wyznacza 

czerwone obramowanie scenicznego „okna”, cienka, czerwona linia, której zygzakowate 

odbicia w lustrach tworzą subtelne wrażenie, jakby postaci dramatu brodziły w kałuży krwi. 

Granica jest pozorna, przepaść między widzami i aktorami zasypywana, jak wspomniałem, na 

różne sposoby. Wszyscy znajdujemy się na tej samej scenie polityki i historii, a w losach 

scenicznych bohaterów mamy zobaczyć własne losy. 

Spektakl Wiśniewskiego można odbierać jako dramat polityczny, który ukazuje wielki 

mechanizm historii, jak chciał Jan Kott, ale bardziej interesujące wydają się relacje między 

ludźmi. Każdy z bohaterów prowadzi tu swoją grę, każdy ma inną życiową strategię, choć 

pragnienia bywają podobne: żądza władzy lub pieniędzy, miłości lub tylko przeżycia do 

następnego rana. Są tu legaliści jak Paulet Jarosława Felczykowskiego, który trzyma się litery 

prawa. Choćby się paliło i waliło nie pozwoli na skrytobójczą śmierć uwięzionej, ale zarazem 

przeszuka wszystkie jej rzeczy, centymetr po centymetrze, bo taki jest regulamin. Są 

państwowcy (modne prawicowe słowo),  którzy jak baron Burleigh Michała Marka Ubysza 
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lubią sobie porządzić, wiedzą lepiej od samej królowej, co jest dla niej (i dla Anglii) dobre. Są 

fanatycy w rodzaju Mortimera, bratanka Pauleta (Tomasz Mycan), który zauroczony Marią 

Stuart zmienia religię, tatuuje na piersiach i plecach święte znaki papistów, by wreszcie (rzecz 

niesłychana!) niemal zgwałcić Marię w jej więziennej celi (Maria przyciśnięta do stołu i 

obnażona woła z rozpaczą „Kto mnie uwolni od tego szaleńca!/ Że też się muszę bronić przed 

tym, który/ Chce mnie ratować.”). I są wreszcie szlachetni idealiści jak lord Talbot (Marek 

Milczarczyk), który i królową uratuje przed nasłanym mordercą, i usta ma pełne politycznej 

mądrości. Cóż z tego, skoro nikt go nie słucha.  

Najciekawsze kreacje w tej galerii postaci (poza rolami królowych) tworzą faworyci: 

królowej Elżbiety – hrabia Leicester (Sławomir Maciejewski) i lorda Burleigha – Davison 

(Grzegorz Woś). Obaj są najbardziej współcześni, dwudziestopierwszowieczni, dzięki 

podobnej (i rozpowszechnionej dziś) strategii robienia kariery. Pierwszy – hedonista i 

urodzony lawirant – chce złapać za ogon dwie, a może nawet cztery sroki. Chce zdobyć serce 

królowej Anglii i władzę z tym związaną, luksusy dworskiego życia (szampany wypijane do 

dna) i uroki potajemnego seksu. Drugi – przynieś-podaj-pozamiataj, który po cichu robi swoją 

małą karierkę – okazuje się naiwniakiem: królowa Elżbieta odda mu rozkaz zabicia Marii, 

czyniąc go bez skrupułów winowajcą zbrodni, a jego protektor Burleigh jednym pocałunkiem 

wyciągnie od niego ten rozkaz, bo Anglia domaga się egzekucji. Co najbardziej uderzające w 

tej historii, to fakt, że żadna ze strategii przyjętych przez dworzan Elżbiety nie przynosi 

sukcesu na dłuższą metę: ani idealizm (czego mogliśmy się spodziewać od początku), ani 

cyniczny pragmatyzm. Wszystkich zmiecie ze sceny niezadowolenie kapryśnej królowej, 

która wahała się całymi latami, a gdy podjęto nieodwracalne działania, nagle wyraziła swoje 

zdanie, że nie tak to miało być.  

Królowa Elżbieta Jolanty Teski ma w sobie chłód, pewnego rodzaju dworską 

sztywność, ale i namiętność, którą ujawnia w spotkaniu z Leicesterem. Ma także zdolności 

dyplomatyczne (czytaj: umiejętność lawirowania w świecie sprzecznych interesów mocarstw) 

i związaną z tym paranoiczną podejrzliwość. W tym sensie jest ikoną naszych czasów: nie 

wie, komu ufać, a kogo podejrzewać, na kim się oprzeć, a kogo trzymać na dystans. Stara się 

sądzić ludzi nie tylko po słowach, ale i po czynach. Cóż, kiedy można wprowadzić w błąd i 

słowem, i czynem. W finale, kiedy nadchodzi czas sądu nad „współautorami” wyroku 

śmierci, Elżbieta zostaje sama. Znalazła się na szczycie, ma wszystko, ale widzimy, że została 

z niczym – bez zaufanego Talbota i bez prawej ręki – Burleigha, a wreszcie bez kochanka 

Leicestera, który przezornie udał się na „wczasy” do Francji. 



 133 

Trudno jednak żałować władzy, która sama siebie wpędziła w tę samotność – swoimi 

kaprysami i wahaniem. Tym bardziej, że nienajlepsze świadectwo wystawia jej stosunek do 

siostry – Marii (w tej roli Maria Kierzkowska). W scenie spotkania królowych, do którego w 

rzeczywistości nigdy nie doszło, ujawnia się najgorsza cecha Elżbiety: małostkowość. Leżą 

po dwóch stronach stołu – ta, która ma wszystko i ta, która nie ma nic (poza ludzką godnością 

i iskrą życia). Jedna tuż po miłosnym zwarciu z kochankiem, druga z resztką nadziei na 

odmianę losu. Elżbieta nic nie może zyskać, przychodząc na to spotkanie (nic dziwnego, że 

historyczna królowa Anglii nigdy sobie na to nie pozwoliła). Przychodzi, namówiona przez 

doradców, zwłaszcza tych, którzy z różnych względów sprzyjają „Stuartce”. Dla Marii jest to 

natomiast moment kluczowy, bo może jej przynieść albo wolność (w co trudno uwierzyć), 

albo śmierć. Rozmowa toczy się w dość spokojnej, intymnej atmosferze, z użyciem 

racjonalnych argumentów, aż do chwili, kiedy Maria przekonuje się, że nic nie wskóra, że 

pozostało jej tylko słowne znieważenie Elżbiety, zanim ta oddali się z triumfującą 

wyższością.  

Małostkowość Elżbiety w tej scenie podkreśla szczególnie odebranie siostrze 

papierosa. Tej resztki przyjemności, która Marii pozostała. Elżbieta z purytańską zawiścią 

zabiera papierosa, a później w finale dojada napoczęte przez Marię jabłko. I chyba ma rację, 

że to może Marię najboleśniej dotknąć. Maria Stuart Kierzkowskiej wcale nie jest w tym 

przedstawieniu szlachetną wojowniczką o sprawiedliwość czy mądrą intelektualistką, która 

górowałaby nad Elżbietą. Ma w sobie więcej stanowczości i dumy, to prawda, ale troszczy się 

zarazem o każdy przyziemny drobiazg: o naszyjnik zerwany z szyi, o papierosy i zapalniczkę, 

o makijaż. Przed śmiercią grzebie w swojej czerwonej torebce, w ostatkach swego kobiecego 

i królewskiego „kapitału”, dopala papierosa i jednocześnie łapczywie połyka kęsy jabłka. 

Zupełnie nieheroiczna i pozbawiona majestatu. Ani trochę nie lepsza od Elżbiety, ale zarazem 

bardziej ludzka, jak ludzki jest w swojej trosce o drobiazgi każdy skazaniec zmierzający na 

szafot. 

Oglądałem toruńską Marię Stuart dwa razy w ciągu kilku dni. Za pierwszym razem 

spektakl wydawał się płaski, nazbyt melodramatyczny, za drugim razem (w ostatkowy 

wtorek) całość wypadła świetnie, bardzo emocjonalnie  i intelektualnie (co jest w dużej 

mierze zasługą świetnego tłumaczenia Jacka St. Burasa). Cóż, i królowe, i aktorki, i zwykli 

ludzie miewają lepsze i gorsze dni na scenie. 
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Teatr im. W. Horzycy w Toruniu: Maria Stuart Friedricha Schillera, przekład: Jacek St. Buras, 

reżyseria i scenografia: Grzegorz Wiśniewski, kostiumy: Katarzyna Zawistowska. Premiera: 2 lutego 

2008 r. 
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7. Paweł Szkotak 

 

 

Gdzie zaczynam się ja? 

 

 

Młoda dziewczyna zrywa się na widowni z krzykiem i mierzy z pistoletu do 

Bogu ducha winnych widzów. „Czy Pan mnie powstrzyma?” – pyta pierwszego z 

brzegu starszego pana. Miotając się wskakuje na scenę, którą umieszczono o poziom 

niżej niż widownia w jakby pustym basenie z metalowymi barierami i pleksiglasową, 

przezroczystą ścianką pośrodku. Po lewej stronie jest jeszcze kran z wodą, zwisający 

spod sufitu mikrofon, w głębi kolejne ścianki z pleksi, za którymi aktorzy będą się w 

czasie spektaklu nieraz przebierać. U góry śnieżą dwa monitory, na których pojawią 

się z czasem telewizyjne obrazy. Scenografia autorstwa Agnieszki Zawadowskiej to 

labirynt kobiecości, w którym Anna (Matylda Podfilipska) błąka się w poszukiwaniu 

samej siebie. W prapremierowej inscenizacji sztuki Silke Hassler Eine kleine 

Nachtmusik (polski tłumacz słusznie nie tłumaczy tytułu na język polski, aby 

zachować aluzję do znanego utworu Mozarta, tyle że u Hassler brak rodzajnika 

nieokreślonego „eine”. Jest po prostu Kleine Nachtmusik – modyfikacja może drobna, 

ale znacząca) zrealizowanej w Toruniu przez Pawła Szkotaka oglądamy serię scenek, 

w których Anna spotyka w nieprzyjaznej, transparentnej przestrzeni miasta kilkanaście 

osób, przekrój austriackiego, i jak chce reżyser, także polskiego społeczeństwa. 

Wszystkich Braci, Alpinistów, Sprzedawców Róż, Torowych i Księży grają na 

przemian Tomasz Mycan i Michał Marek Ubysz, a Zakrystiankę, Prostytutkę i 

Łyżwiarkę nad wyraz brawurowo Anna Romanowicz-Kozanecka. Jesteśmy w 

labiryncie świata, w teatrze masek i ról społecznych, którymi współcześni ludzie są 

zmuszeni żonglować na co dzień. 

Kim jest Anna? Młoda kobietą, porzuconą przez partnera, którego nie 

zobaczymy  na scenie, zranioną i szarpiącą się z żalem po stracie.  W pierwszej fazie 

spektaklu myślę, że mało kto ją lubi. Krzyczy, macha pistoletem, grozi, dręczy 

swojego brata, bezceremonialnie wkłada rękę do spodni mężczyzny, który ogląda 
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Jamesa Bonda z niemieckim dubbingiem, molestuje kolejnych mężczyzn i sypie 

wulgarnymi określeniami na temat seksu, mężczyzn i świata w ogóle. Któryś z 

austriackich recenzentów porównał ją z Woyzeckiem Büchnera, ale nawet w 

Woyzecku Iwony Kempy granym w Toruniu kilka lat temu tytułowy bohater nie był 

tak wulgarny jak koszarowy świat wokół niego. Tu odwrotnie: świat ze zdziwieniem 

śledzi paroksyzmy bólu Anny, która nie umie się zbliżyć do ludzi inaczej niż przez 

akty agresji werbalnej, fizycznej i seksualnej. Tak naprawdę Annie bliżej do 

Konstantego Trieplewa, gdyż jest młodą, niespełnioną artystką, która gra wariacko na 

skrzypcach fragment symfonii Mozarta. Może się też kojarzyć z Heddą Gabler 

naszych czasów, taką córką generała wychowaną na chłopca i próbującą grać męskie 

role w świecie, który został jasno przydzielony dwóm płciom. Jak James Bond, 

stereotypowy mocny facet, Anna chce „zarywać”, „przelatywać” i porzucać mężczyzn. 

Idzie „w miasto” i karze wszystkich po kolei za grzechy całej płci. Ból nie pozwala jej 

usiedzieć w miejscu, ale sprawia też, że jest ślepa na świat. Anna Matyldy 

Podfilipskiej, z wyglądu całkiem ładna i delikatna dziewczyna, odgrywa na naszych 

oczach performans rozpaczy i gniewu. Niełatwo go się ogląda. Dziewczyna wali na 

oślep, choć przyczyną jej bólu był ten jeden, nienazwany mężczyzna, który ją porzucił. 

Krzyczy widzom w twarz: „Powiedz jedno zdanie, żebym wiedziała, gdzie ja się 

zaczynam, a kończymy my.” Opowiada jak dzwoniła do niego, on nie odbierał 

telefonu, siedząc w samochodzie na dole pod jej oknem. Wtedy z gniewem mówi o 

doniczkach, które zrzucała na jego samochód. Innym razem obnaża się do pasa – to 

znów męski gest – i staje przed nami wyzywająco naga. Jakby chciała powiedzieć: 

„Patrzcie na mój ból, winowajcy.” Wygląda wtedy jak reprezentantka tego pokolenia 

dzisiejszych nastolatek, nierzadko gimnazjalistek, które zachowują się głośniej i 

bardziej wulgarnie niż chłopcy, więcej palą i piją, tłuką swoje koleżanki do 

nieprzytomności i kaleczą im twarze, bo więcej muszą udowadniać swoim 

rówieśnikom. Muszą lepiej zasłużyć na „dorosłość”. 

Ślepotę buntu Anny najmocniej obnażają portrety mężczyzn, których spotkała 

na swojej drodze – potulnych, defensywnych, grzecznie wysłuchujących jej wyzwisk. 

Nie pozostanie w tych narzekaniach na ród męski sama. W znakomitej, komiczno-

rodzajowej scence tyradę przeciw mężczyznom wygłosi Prostytutka (w świetnym 
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wykonaniu Anny Romanowicz-Kozaneckiej), która zmysłowym, niskim głosem 

wypomni wszelkie wady mężczyzn widziane z perspektywy seksbiznesu: ułomności 

natury, przecenianie swoich możliwości, próżność, ciułanie grosik do grosika na jeden 

„numerek”. A jednak mężczyźni w spektaklu Pawła Szkotaka są diametrialnie różni 

choćby od szeregu bezwzględnych wobec żon i kochanek facetów ze spektaklu 

Ślubuję ci miłość i wierność, gorzkiej, choć podszytej komedią, teatralnej 

psychodramy w reżyserii Iwony Kempy, na którą walą w ostatnim czasie do teatru 

tłumy torunian w każdym wieku. U Szkotaka mężczyźni są zadziwiająco miękcy. 

Jeden z nich, grzeczny chłopiec – grany przez Tomasza Mycana – wędruje za Anną po 

mieście. Kiedy się spotykają, to ona jest w tym chwilowym „związku” mężczyzną, 

ona domaga się pornograficznego tła dla erotycznych zabaw (słyszymy fragment 

typowego niemieckiego pornosa, a na ekranie widać łosie czy antylopy trące porożem 

o drzewa – ot, ironiczny komentarz do filmów „przyrodniczych”). On natomiast 

wygląda na panienkę, kiedy ujawnia lęk przed obnażeniem się, przed stosunkiem 

seksualnym, przed zachlapaniem kanapy. Reżyser spektaklu nadaje temu bohaterowi 

deprecjonujące atrybuty synka mamusi, której idiotycznie słodki uśmiech oglądamy na 

ekranie, i Piotrusia Pana, którego ulubiona świnka morska, równie idiotycznie 

świszcząc, odrywa od zajęć prawdziwego mężczyzny.  

Czasami ten portret mężczyzn bywa dość liryczny, nawet sentymentalny. 

Rozmowa z chłopakiem pijącym wódkę na „murku” pokazuje kogoś, kto nie ma w 

sobie żądzy seksu, agresji, gotów się podzielić z nieznajomą i alkoholem, i odrobiną 

uwagi. Podobnie jak Torowy, który znajduje Annę po próbie samobójczej. Przecięła 

sobie żyły na rękach o pleksiglasową ściankę gdzieś na torach kolei czy metra. 

Torowy Michała Marka Ubysza, anioł o łagodnym uśmiechu, obwiązuje jej ręce 

rozerwaną na pół chustką i częstuje bułką z salami, którą zrobiła mu żona. Taka 

miejska idylla. 

Sentymentalna siła tego obrazu byłaby ogromna, gdyby nie dymy obficie 

rozsnuwane na scenie i widowni w tym momencie. Robi się na chwilę duszno. Powoli 

rodzi się myśl, że nasza Hedda Gabler, nasz Woyzeck w spódnicy i nasz Trieplew 

wcale nie miał(a) w sobie aż tak wielkiej siły, aby stanąć przeciw całemu światu – w 

odważnym akcie zabójstwa lub samobójstwa. Na tej samej Scenie na Zapleczu, na 
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której grana jest teraz sztuka (Eine) Kleine Nachmusik, pokazano w ramach festiwalu 

Kontakt’2006 Mewę Czechowa w reżyserii Arpada Schillinga, spektakl znakomity, w 

którym grający Trieplewa Zsolt Nagy po ostatniej rozmowie z Niną z furią 

rozdeptywał skrzypce na podłodze i wychodził, gasząc światło w całej sali. Odchodził 

w ciemność, bo świat nie spełnił jego oczekiwań. W spektaklu Pawła Szkotaka finał 

będzie inny. Zamyka go obraz Anny grającej na skrzypcach fragment jednego z 

nokturnów Chopina. Wybrała życie. Jej powtarzane wielokrotnie myśli o 

samobójstwie, ekscesy, ba, nawet próba samobójcza na torach, nie były aktem 

radykalnej odmowy, lecz wołaniem o pomoc. Ból po stracie znalazł ujście w 

szarpaninie z napotkanymi ludźmi, ale stał się także częścią nowej tożsamości. Z 

kobiety w przebraniach męskiego bólu Anna przemieniła się w prawdziwą artystkę. 

Skrzypaczkę, która gra „męską”, „nocną” muzykę, ale w swej tanecznej, wibrującej 

pozie, pozostaje kobietą. Teraz można spróbować ją polubić. Bo zaczynam się tam, 

gdzie rezygnuję z szantażowania innych moim bólem. 

 

 

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu: Eine kleine Nachtmusik Silke Hassler, przekład Aleksander Berlin, 

reż. Paweł Szkotak, scenografia Agnieszka Zawadowska, oprac. muzyczne Bartosz Borowski. 

Prapremiera polska – 18 kwietnia 2009 r. 
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8. Lies Pauwels 

 

 

Suma wszystkich płaczów 

 

 

 Nie jest łatwo pisać o przedstawieniach takich jak Caritas. Dwie minuty ciszy w 

reżyserii Lies Pauwels. Bo cóż można powiedzieć? Że jest to spolszczona wersja pięknego i 

wywrotowego spektaklu White Star, zdobywcy Grand Prix, Nagrody Dziennikarzy i Nagrody 

Publiczności podczas festiwalu Kontakt’2005, dzięki któremu belgijska reżyserka została 

zaproszona do współpracy z aktorami w Toruniu? Że Caritas to przeniesione w polskie realia 

powtórzenie tamtego cielesno-ruchowego dyskursu na temat ciasnych wyobrażeń o płci 

człowieka, demaskacja kultury jako formy ujarzmiania człowieka, po to, aby wbić go w 

niechcianą tożsamość? Że widzów tak wtedy, jak i teraz, zaskakuje postmodernistyczna, 

„żebracza” estetyka spektaklu Pauwels? Mamy tu przecież łańcuch luźno powiązanych ze 

sobą, efektownych performansów, popisowych występów aktorów w niekompletnych 

kostiumach (np. w marynarce narzuconej na nagi tors) na tle patchworku firan zszytych z 

małych kawałków, z muzyką stanowiącą radosną mieszankę muzyki klasycznej i operowej 

(aria Sposa son disprezzata z opery Bajazet Vivaldiego, Stabat Mater Pergolesiego), 

zachodniego popu (Mr Lonely Bobby’ego Vintona, Naturträne Niny Hagen) i polskich, 

sentymentalnych piosenek (Miłość ci wszystko wybaczy, Chryzantemy złociste, Tango 

Milonga). Taki teatr robi się już w Polsce od kilku lat, chociażby za miedzą, w Bydgoszczy, 

ale nadal jest to ryzykowny, niełatwy w odbiorze przykład estetyki nadmiaru i zgrzytu, 

jaskrawego kiczu i lukrowanego melodramatu, ostentacyjnej nieliterackości i 

fragmentaryczności tekstu (poloniści wychodzą ze spektaklu zdegustowani). 

 Najtrudniejsze do powtórzenia było chyba aktorstwo – zespół tancerzy i performerów, 

zawodowców i naturszczyków (m.in. chłopiec z zespołem Downa) zastąpili w toruńskim 

spektaklu aktorzy dramatyczni. I zrobili to świetnie, choć rezygnacja z ludzi, którzy nie grali, 

lecz mieli być sobą na scenie, w znaczący sposób zmienia wymowę przedstawienia i osłabia 

jego siłę wyrazu. Ale zaangażowanie toruńskich aktorów w działania sceniczne jest 

nadzwyczajne. Każdy ma do zagrania kilka ról, kostiumy i wcielenia zmieniają co rusz, 

kreując całą galerię żałosnych figur w tandetnym teatrzyku kultury. Tożsamość człowieka jest 

płynna – zdaje się mówić Lies Pauwels – ciało jest palimpsestem, kolejne warstwy 
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tożsamości – to, że jesteśmy Polakami czy Żydami, kobietami czy mężczyznami, zdrowymi 

czy chorymi, normalnymi czy nie – to wszystko paradoksalnie jest dziełem kultury, powstaje 

w efekcie performatywnego z natury nadawania znaczeń istotom, które w wymiarze 

biologicznym są sobie równe. Najbardziej uderzająca jest ta myśl o płynnej tożsamości 

człowieka, kiedy patrzymy na postaci grane przez Sławomira Maciejewskiego: zaczyna jako 

biały, heteroseksualny mężczyzna, wyznawca „umiarkowanego rasizmu”, homofob, który 

egzaminuje kolejnych odmieńców, chce ich leczyć. W jednej z późniejszych scen gra 

osamotnionego w holokauście żydowskiego chłopaka, by na koniec pojawić się jako drag 

queen. W finale spektaklu rozbrzmiewa piosenka Dusty Springfield Windmills of Your Mind. 

Oto chyba przede wszystkim chodzi belgijskiej reżyserce: o uruchomienie wiatraka w głowie 

każdego z widzów, o przewietrzenie umysłów, o ruch myśli, która odważy się przekroczyć 

utarte ramy stereotypów, usunąć stęchliznę konserwatywnych do przesady przekonań. Hasła 

wywoławcze tego pożądanego ruchu myśli to: empatia, caritas czyli miłosierdzie, tolerancja 

dla inności. 

 Hasła to jedno, a wykonanie – drugie. Po scenie snują się, jak wspomniałem, żałosne 

figury tandetnego teatrzyku: zagubiony transwestyta na koturnach i trzęsący się staruszek 

(grani przez Niko Niakasa), drag queen Michała Marka Ubysza jako Violetta Villas 

„wykonująca” piosenkę Mamo i siostra miłosierdzia (Matylda Podfilipska), tragikomiczna, 

widowiskowo przewracająca się na plecy inwalidka na wózku (Małgorzata Abramowicz) i 

obandażowana po serii operacji plastycznych panienka (aktorski popis Marii Kierzkowskiej), 

a jeszcze starzejąca się mamuśka (Jolanta Teska) w duecie z córką, z której chciałaby zrobić 

miss świata. Najlepsza bodaj w tej galerii oryginałów jest dziewczyna z tatuażami (Mirosława 

Sobik), którą „normalny” egzaminator próbuje wtłoczyć w przegródkę z narkomankami, 

pijaczkami, anorektyczkami. Każda bowiem z figur poddawana jest obcesowym praktykom 

dostosowania do społecznej normy: zrywa się perukę „Violetcie Villas”, bandaże, sukienki, 

bije się po twarzy, kopie, nie bacząc na błagania o litość. Na naszych oczach toczy się 

codzienna międzyludzka szarpanina, młyńskie koło kultury wciąga i obrabia kolejne ofiary. 

Struktura spektaklu przypomina niekończące się odpytywanie, egzaminowanie bohaterów, 

ciągłe ćwiczenie: matka ćwiczy córkę, jak chodzi kobieta, biały heteroseksualista ćwiczy 

homoseksualnych „odmieńców”. Norma jest opresją, inność jednostki jest kalectwem w 

zestawieniu z blaskiem „zdrowej” grupy, „zdrowego” społeczeństwa.  

Z szarpaniny o własną godność, wolność i prawa człowieka bohaterowie spektaklu 

wychodzą płacząc, skomląc, czołgając się. Żebrzą o grosz, o chwilę uwagi, o podpis, który 

zmieni życie adoptowanego, o litość, miłość, miłosierdzie. Suma wszystkich płaczów zebrana 
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w jednym miejscu i w jednym czasie, skumulowana tu i teraz, wydaje się nie do zniesienia. 

Te skamlania, skowyty, wrzaski wydają się przesadzone, nieestetyczne, dosłowne. Czegóż oni 

chcą? Reprezentantką widzów na scenie jest siostra miłosierdzia. Postać grana przez Matyldę 

Podfilipską biega coraz szybciej od ofiary do ofiary – całuje, podciąga spodnie, podpisuje bez 

końca. Aż opada z sił i wygłasza speech o minucie ciszy dla wszystkich skrzywdzonych, 

brzydkich, „dla niezbudowanego mostu” w Toruniu, i wreszcie błaga o „dwie minuty ciszy 

dla mnie”. Na dłuższy czas spektakl staje w miejscu. To czas dany każdemu z nas. Czas na 

indywidualne przemyślenia. Więc myślę. Najmocniej podczas pięknej sceny fizycznego 

performansu z udziałem Marii Kierzkowskiej i Michała Marka Ubysza. Ona całą sobą stara 

się przytulić do niego, a on również całym sobą stara się ją od siebie oderwać. Dramatyzm tej 

sceny układającej się w metaforę miłości i odrzucenia, lęku przed samotnością z jednej 

strony, a lęku przed zaborczością z drugiej, podkreślają grube krople potu na czole aktora. 

Ciężko jest mu tańczyć chwilę później z małą miss. To nie było zagrane, to było realne – tak 

jak realny może być tylko teatr. I ból.  

O lozańskim liryku Adama Mickiewicza Polały się łzy napisano kiedyś, że to wiersz-

płacz. Caritas Lies Pauwels to spektakl-płacz, emanujące niezwykłą energią wołania 

pojedynczych ludzi, których społeczeństwo wypycha na margines, a oni chcieliby mimo 

wszystko pozostać w środku, w jego sercu. Brzmi to cokolwiek sentymentalnie. To prawda. 

Kicz leje się ze sceny równolegle ze łzami bohaterów spektaklu, ale kiczem nie jest ból 

odrzuconych. Drag queen Sławomira Maciejewskiego śpiewa piosenkę Apologia Gavina 

Fridaya i Man Seezera z płyty Each Man Kills The Thing He Loves. „Każdy człowiek zabija 

to, co kocha” to fraza z Ballady o więzieniu w Reading Oscara Wilde’a, skazanego, jak 

wiadomo, na dwa lata więzienia za skłonności homoseksualne. Ballada opowiada o Charlesie 

Th. Woolridge’u, który poderżnął gardło własnej żonie, za co został powieszony: 

 

„Każdy zabija kiedyś to, co kocha – 

Chcę, aby wszyscy tę prawdę poznali. 

Jeden to lepkim pochlebstwem uczyni, 

Inny – spojrzeniem, co jak piołun pali. 

Tchórz się posłuży wtedy pocałunkiem, 

Człowiek odważny – ostrzem zimnej stali!” 

 

Nic dodać, nic ująć. Tyle że cytowane słowa Oscara Wilde’a nie pojawiają się w toruńskim 

spektaklu wprost, w ich miejsce mamy śpiewaną chropawym głosem Apologię: 
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„Proszę o grosz dla biedaka 

Grosz dla szybkiej i mocnej miłości. 

Och! Zdrada Judasza była z czymś więcej niż pocałunkiem 

Rzeczy nie zawsze są tym, czym się wydają. 

Kochanek, kłamca... przyjaciel czy wróg? 

Wybłagać, ukraść, pożyczyć, a potem wyrzucić.  

„Niczego mi nie żal, nic nie straciłem, nic nie zyskałem” 

Trzeba odwagi, żeby wypowiedzieć takie słowa. 

Teraz smutek kopie sobie grób. 

Mieć albo nie mieć, to wszystko co miałem. 

Nie widzę nadziei w tych oczach, kiedy się zamykają.”  

  

Reżyserka Caritas chciałaby, żebyśmy kochali drugiego człowieka. Ponieważ tego nie 

robimy, pokazuje nam spektakl-pieśń dla „krwawiącej miłości”. Małym pocieszeniem może 

być fakt, że jako społeczeństwo niewiele różnimy się od Belgów. Smutne jest natomiast to, że 

w Polsce zaczyna się kochać ludzi dopiero po ich śmierci. I też nie wszystkich. 

 

 

Teatr im. W. Horzycy: Caritas. Dwie minuty ciszy, scenariusz, reżyseria, scenografia i opracowanie 

muzyczne: Lies Pauwels,, premiera: 27 mara 2010 r.  
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