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DIABŁY

Wiara razem z wpisanymi w nią hierarchiami, warto-
ściami i zasadami tylko pozornie stanowi podporę, na 
której polegać może każdy, szczególnie ten najmniej-
szy i najsłabszy. Wyzbyta zdrowego pierwiastka wąt-
pliwości zmienia się w totalizm, wartości stają się fra-
zesami, zasady zaś zabobonami – taki jest wydźwięk 
Wiernej watahy w reżyserii Pawła Wolaka i Katarzyny 
Dworak.

Duet PiK, finalista zeszłorocznej Gdyńskiej Na-
grody Dramaturgicznej, opowiada historię rodziny 
z małego miasteczka wiernej swojej wierze i tradycji, 
oddanej religii, dla której co dwa pokolenia jednego ze 
swoich synów wychowuje na przyszłego kapłana. Bo-
haterowie ufając, że mają dzięki temu bożą przychyl-
ność, ulegają stagnacji i bezmyślnemu wykonywaniu 
„poleceń”. Kiedy w najmłodszym pokoleniu nie rodzi 
się ani jeden chłopiec, uznają, że ich wiara zostaje 
poddana próbie. Nie oznacza to jednak pojawienia się 
wątpliwości czy prób zakwestionowania porządku, 
a jedynie jego drobną korektę – uznają, że najmłodszą 
córkę, Joannę, wychowają na świętą zakonnicę.

Wtedy następuje pierwsze z podjętych w spek-
taklu przesunięć w obrębie ich wiary – w toksyczną 
religijność, by nie powiedzieć kabotyństwo. Rodzina, 
aby uświęcić najmłodszą, organizuje jej życie, które 
wypełnione jest oczekiwaniem na boży znak lub inne 
poświadczenie jej uduchowienia. Nieprzynoszące 
efektów oczekiwanie zdaje się radykalizować otocze-
nie – które z toksyczności przechodzi w fundamenta-
lizm – z wyjątkiem jej ojca, w którym rodzą się pierw-
sze wątpliwości.

Historia została pomyślana jako forma pośrednia 
między legendą a przypowieścią. Twórcy, wprowadza-
jąc niezależny od sceny podest, na którym rozgrywa 
się dramat, uzyskali efekt zawieszenia realności, dzię-
ki czemu udało im się wziąć w cudzysłów kwestię zła 
tkwiącego w przedstawionych wydarzeniach. Wyraź-
ne zaznaczenie medium teatralnego, a także swoisty 
synkretyzm rodzajowy, czyli wprowadzenie narratora 
o niejasnej pozycji, sprowokowało uniwersalizujące 
opowieść interpretacje, przywodzące na myśl kafkow-
skie tropy, mówiące o zniewoleniu człowieka – tym 
razem jednak machiną okazała się być wiara.

Sproblematyzowanie religijności przez twórców 
wydaje mi się najciekawszą myślą spektaklu. Ukazali 
ją jako syntezę duchowości, często tłumionej libidal-
ności, która tylko czeka, by się wyzwolić spod spęta-
nia, oraz sadystycznej przemocy. Te trzy siły jednak 
nie zwalczają siebie nawzajem, lecz współbudują, 
współ-się-nakręcają. Jedna wynika z drugiej i trzeciej, 
rozdzielenie ich wydaje się niemal niemożliwe. W in-

teresujący sposób korespondowało to ze strumieniem 
wody, który, znajdując się w centralnym miejscu sce-
ny, przez prawie cały spektakl spływał z góry na dół. 
Eksplorując jego bogatą symbolikę aktorzy wykorzy-
stywali strumień do chrzczenia się, torturowania, wy-
zwalania energii seksualnej oraz – co chyba najbar-
dziej wymowne – umywania rąk.

Pewnym utrudnieniem w oglądaniu jest dość 
nierówne tempo spektaklu, przez co niektóre sceny, 
rozciągając się niemiłosiernie, sztucznie dominują 
nad innymi – zdawałoby się – istotniejszymi. W pew-
nym momencie historia traci także spójność, przez co 
przemyślana dotąd narracja gubi swój rozpęd i łatwo 
stracić rozeznanie w treści – referuję szczególnie do 
raczej niepotrzebnych wątków Siostr, wilka i sów czy 
przeciągniętej niepewności rodziny zastanawiającej 
się nad linczem na Tacie.

Swoista stylistyka spektaklu nasunęła mi 
ciąg skojarzeń do innych dzieł traktujących 
o toksycznej czy fanatycznej religijności. Na-
joczywistszym jest niemal łudzące podobień-
stwo do debiutanckiej sztuki Johna Osborne’a 
The Devil Inside Him (polski tytuł Diabeł, który). 
Kolejne, nieco luźniejsze tropy, to opowiadanie Ja-
rosława Iwaszkiewicza Matka Joanna od aniołów 
oraz film Kena Russella, od którego pożyczyłem ty-
tuł do tej recenzji. Wprowadzenie motywów ludo-
wych natomiast umieściło dramat Wolaka i Dworak 
w ciekawym kontekście do Chłopów Władysława 
Reymonta – także przecież podejmujących proble-
matykę życia zamkniętej na inność osady. Tematyka 
Wiernej watahy co prawda nie wprowadza żadnej 
nowości do dziejów sztuki literackiej, filmowej czy 
teatralnej, jednak próba legnickiego zespołu stanowi 
ich interesujące uzupełnienie. Być może także poza-
teatralny kontekst krytyki Kościoła w pewien sposób 
przymusza do aktualizowania problematyki szkodli-
wych stron religijności.

Mateusz Kaliński

fot. Karol Budrewicz
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PRZYPOWIEŚĆ NA 
WIELE TEMATÓW

Coraz częściej w polskim teatrze mamy do czynienia 
z sytuacją, kiedy artysta staje się twórcą totalnym, 
niemal samowystarczalnym. Wierna wataha z Teatru 
im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy jest bardzo 
reprezentacyjnym tego przykładem. Paweł Wolak 
i Katarzyna Dworak napisali dramat, następnie go 
wyreżyserowali, mając do dyspozycji ponad piętna-
stoosobowy zespół realizatorski i w dodatku zagrali 
pierwszoplanowe role. Można zatem założyć, że tekst 
wybrzmiał w inscenizacji dokładnie tak, jak sobie au-
torzy swoją historię wymarzyli. 

Rzecz dzieje się dawno temu w pewnym miastecz-
ku, czyli zawsze i wszędzie. Uniwersalny charakter 
historii podkreślają minimalistyczna scenografia 
i czarno-białe kostiumy, które nie nawiązują bezpo-
średnio do żadnej epoki, oraz obecność Opowiada-
cza (ekspresyjny i charyzmatyczny Paweł Wolak). 
To postać z poza porządku fabularnego, która pełni 
funkcję komentatora zdarzeń, a także gospodarza. To 
trickster i guślarz w jednym. Na metalowej platformie 
przypominającej ring odegra się zatem jedna z wielu 
historii o walce dobra ze złem. Niestety, baśniowego 
zakończenia nie będzie. Twórcy poruszają tak wiele 
tematów, że trudno wskazać ten wiodący. Z jednej 
strony Wierna wataha jest opowieścią o niszczyciel-
skiej sile grupy i o tym, w jaki sposób można sterować 
społecznością, zwłaszcza, kiedy jest monolityczna. 
Narzędziem czy też środkiem manipulacji będzie 
w tym przypadku – i tu bez zaskoczenia – religia. Nie 
żadna konkretna, ale rozumiana jako każda ideolo-
gia (zestaw wierzeń i poglądów, a także idących za 
tym życiowych praktyk). Muzyczność, chóralność 
oraz choreografia nadają scenom aurę plemiennych 
rytuałów, ale już oczyszczenie wodą, udzielane przez 
kapłana, czy sposób żegnania się przywołują na myśl 
znane obrządki. Wiara wspólnoty balansuje na gra-
nicy z zaślepieniem, w imię którego poświęca się 
wolność i dobro jednostki dla często nieracjonalnych 
celów wspólnoty wyobrażonej, symbolicznego kon-
struktu, bo raczej nie ludzi należących do tej spo-
łeczności. 

Drugim motywem, który wybrzmiewa w spek-
taklu z równą mocą, jest melodramat rodzinny i ze-
msta. Przemoc rodzi przemoc, zatem i lata nieprze-
pracowanych krzywd mogą zrodzić frustrację, która 
przerodzi się w rozpacz i furię godną Medei. Tak 
skonstruowana jest postać Matki (Katarzyna Dwo-
rak), która doświadczyła braku miłości i bliskości 
ze strony męża, a także przemocy seksualnej oraz 

symbolicznej wynikającej z opresyjnych i patriar-
chalnych zasad tego świata, które doprowadziły ją do 
przemocy wobec samej siebie i swoich nienarodzo-
nych dzieci. Na domiar złego bohaterka te schema-
ty reprodukuje, pozostając wobec córek surowa czy 
wręcz apodyktyczna – w imię wyznawanych wartości, 
rzecz jasna. Z ofiary zmienia się w kata. Tata (Krzysz-
tof Wojdon) znów, także nieszczęśliwy, ale bezwolny 
i niedojrzały, szuka ukojenia w ramionach innej. Zbyt 
późno zdobywa siłę, by zawalczyć o siebie i los córki 
Joanny ryzykując przy tym gniew całej społeczności.

Kolejnym z podjętych wątków, wynikającym 
z poprzednich, jest cynizm i brak odpowiedzialności 
liderów życia społecznego połączony z uruchamia-
niem mechanizmu kozła ofiarnego. Ksiądz (Paweł 
Palcat) potrafi prowadzić płomienne kazania, kiedy 
chce sankcjonować przemoc wobec jednostki (tzn. 
wobec Joanny) w imię tradycyjnych wartości, ale 
umywa ręce (dosłownie), kiedy należy zmierzyć się 
z konsekwencjami energii, którą sam w ludziach wy-
zwolił. Ze spokojem przyznaje, że sam się boi Matki, 
której niebezpieczna moc tkwi w tym, że bohaterką 
nie targają żadne wątpliwości. Ona wierzy ślepo. Za-
tem nikt już nie ma kontroli nad sytuacją – zupełnie 
jak w innym miasteczku, Salem. 

Niewątpliwym atutem Wiernej watahy jest gra 
aktorska całego zespołu oraz warstwa muzyczna 
spektaklu. A jednak wszystkiego naraz jest za dużo, 
poczynając od wspomnianej wielości poruszonych 
tematów. Zbyt dosłowne wizualizacje, wyświetlane 
jako komentarz do bieżących scen, tworzyły tauto-
logiczny efekt. Szkoda, bo stylistyka kadrów nawią-
zywała do estetyki książkowych ilustracji, zatem 
mogły stanowić ciekawe, plastyczne uzupełnienie 
opowieści scenicznej. Finałowy monolog Opowiada-
cza również komentował akcję, stawiając kropkę nad 
i – a przecież nawet w baśniach morał nie musi być 
podany na tacy. 

Ula Bogdanów

fot. Karol Budrewicz



m     R e c e n z j a

4

ARTYSTKA I BRUK

Na środku prawdziwie Małej Sceny Teatru Miejskiego 
stoi statyw z mikrofonem oraz pulpit na nuty. Za nimi 
w kącie drewniany wieszak na ubrania z samotnym, 
zielonym płaszczem, metalowe wiadro, tuż obok po-
stument z gramofonem oraz kieliszek czerwonego 
wina. Nad przedziwną kompozycją zwisa czyste płót-
no oprawione w ramę. Tych kilka nic nieznaczących 
przedmiotów za chwilę stanie się scenografią nad-
zwyczajnego manifestu.

Magdalena Drab w kilkudziesięciu scenkach 
przybliża życie i twórczość Marii Wnęk – polskiej 
malarki-samouczki, która odkryła swój talent w wie-
ku czterdziestu lat. Niestety, doceniona za granicą, 
w najbliższym jej otoczeniu – polskiej wsi Olszan-
ka – spotkała się z niechęcią, agresją i szykanami 
ze strony otaczających ją ludzi. Artystka z powodu 
własnej odmienności została nawet siłą pozbawiona 
domu. Konsekwencja w realizowaniu pasji połączona 
z głęboką religijnością i rzekomą chorobą psychiczną 
były głównymi motorami napędowymi Wnęk i jed-
nocześnie wadami w oczach jej prześladowców. Mi-
stycyzm i przekonanie o sile Bożej opatrzności, jakie 
determinowały światopogląd malarki, w spektaklu 
Drab dzięki oszczędnej oprawie dźwiękowej i wizu-
alnej nie stają się postawami poddawanymi krytycz-
nej ocenie widzów, ale elementami filozofii polskiej 
przedstawicielki art burt.

Spektakl Magdaleny Drab może poruszyć widza 
przede wszystkim kunsztem aktorskim wykonaw-
czyni. Absolwentka Wydziału Aktorskiego łódzkiej 
filmówki z niezachwianą płynnością przeskakuje 
między emocjami, językami, manierami, akcentami 
powoływanych przez siebie bohaterów. To ona staje 
się wykonawczynią nieoficjalnego, umownego te-
stamentu malarki; metaforyczną córką Marii Wnęk, 
przekazując jej dziedzictwo i sposób postrzegania 
świata zgromadzonej publiczności. Co więcej, legnic-

ka aktorka nie dystansuje się ani nie osądza odtwa-
rzanej malarki, a bardziej ją uobecnia, performując 
to, jak Wnęk mogłaby tańczyć, mówić, modlić się, 
klękać, upadać, leżeć, poruszać się, opowiadać. 

Powiedzieć, że monodram Magdaleny Drab daje 
odbiorcom lekcję prawdziwej empatii, to nic nie 
powiedzieć. Forma, w jakiej aktorka ucieleśnia i po-
wołuje do ponownego życia osobę Marii Wnęk, 
w praktyczny, nienachalny sposób uczy szacunku do 
indywidualności: ludzi nienormatywnych, funkcjo-
nujących poza polem społecznego czy kulturowego 
pojęcia i zrozumienia. Do ludzi, którzy rzadko są 
traktowani z szacunkiem. 

Nie mam wątpliwości, że tytuł najlepszego spek-
taklu offowego konkursu The Best OFF 2018 otrzymał 
spektakl wybitny, o unikalnej poetyce i subtelnie pro-
wadzonej dramaturgii. Tylko pogratulować R@Porto-
wi pomysłu zaproszenia go na tegoroczną edycję.

Paulina Kubas

Na okładce i s. 3: fot. Karol Budrewicz

fot. Karol Budrewicz
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RUSZYŁA MASZYNA!

Nadszedł i jego czas w kalendarzu umajonym 
kulturalnymi wydarzeniami: oto przed Państwem 
14. Ogólnopolski Festiwal Polskich Sztuk Współcze-
snych R@Port! Jedno jest pewne – kto obrał kierunek 
nadmorski, ten nie tylko będzie mógł zaznać jodo-
wych inhalacji (potem tylko Turnus… w uzdrowisku 
Cezarego Tomaszewskiego i odwłok nówka sztuka), 
ale przede wszystkim chłonąć słowa i obrazy specjal-
nie dla niego wybrane, przesiane i pomyślane przez 
Jacka Sieradzkiego. Czym tym razem uraczy nas fe-
stiwalowy selekcjoner? 

Niezmiennie pozostajemy w motywie „Bez tema-
tu”, acz tu i ówdzie jakaś myśl bądź wspólny wszyst-
kim spektaklom pierwiastek spoglądają niewinnie. 
Jak łatwo się domyślić, nie braknie deklinacji: polski, 
polska, polskim, polskimi, polskich... – nawet jeżeli 
nie wprost wyartykułowanej, a jedynie zasugerowa-
nej. Co zrobić, „taki mamy klimat”, jak mawiał poeta, 
że nawet ci, co zazwyczaj na pytania: „publicystyka? 
polityka?” odpowiadali: „fuj!”, teraz zaczynają czuć 
potrzebę opowiedzenia się.

Bardzo ciekawie zarysowuje się teatralna mapa: 
od propozycji offowych i przyjeżdżających z mniej-
szych ośrodków, przez mainstream, po mega-stream 
– a ten ostatni wydaje się szczególnie interesują-
cy w zestawieniu z propozycją zamykającą R@Port  

(a cóż to takiego? ha! pierwsza zasada R@Portowi-
cza: nie rozstawaj się z programem!). Będzie o czym 
rozmawiać w te bezsenne, redakcyjne noce!

W kontekście mapy niezmiernie raduje wyciecz-
ka do Wrzeszcza – Festiwalowiczu! Festiwalowiczko! 
Koniecznie skorzystaj z dobrodziejstw Garnizonu 
i ulicy Wajdeloty – miejsca to miłe i bogate w dobra 
spożywcze.

Konkursowe zasady pozostają bez zmian, nato-
miast w tym roku, po obejrzeniu siedmiu spektakli, 
nagrodę Grand Prix przyzna triumwirat Małgorzat: 
Małgorzata Bogajewska, Małgorzata Jarmułowicz 
oraz Małgorzata Sikorska-Miszczuk – na szczęście 
bez Mistrza; jak wiemy, mistrzowie wyszli z mody. 
Małgorzata Bogajewska, reżyserka i dyrektorka Te-
atru Ludowego w Krakowie, sprawuje ponadto pie-
czę nad czytaniami pięciu tekstów, które znalazły się 
w finale młodszej siostry Festiwalu – 12. Gdyńskiej 
Nagrody Dramaturgicznej.

Cieszymy się, że będą Państwo z nami przez ten 
majowy tydzień, bo jak wiadomo: Lepiej mieszkać na 
pustyni. Niż opuścić R@Port w Gdyni!
#lepiej1

Agata Kwiatkowska

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Lepiej?fbclid=IwAR2tmx
A7Zt17Sw6TJVTdhSOL__-u0zTPXg_Iw7rZhZT-gEXjU_
bgkZOugJU [dostęp online: 19.05.2019].

fot. Paulina Kubas
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(NIE)BIOGRAFIE, CZYLI 
SOBĄMÓWIENIE1

W jaki sposób współcześni twórcy i twórczynie ko-
rzystają z biografii? Po czyje historie sięgają? Co chcą 
nimi powiedzieć lub czemu zaprzeczyć, co podważyć, 
a za czym się wstawić? Bo to, że teatr wciąż czerpie 
pełnymi garściami z narracji faktualnych nie ulega 
wątpliwości. Niech potwierdzeniem będzie program 
tegorocznego R@Portu, w którym nie brak spektakli 
i dramatów wplatających w swoje struktury elementy 
biograficzne, zaczerpnięte zarówno z życia zbiorowo-
ści, jak i indywidualnych życiorysów.

Pierwsze znaczące sceniczne biografie w mojej 
pamięci teatralnej to legendarny już tryptyk/dyptyk 
Persona – a jakże – Krystiana Lupy. Pierwsza część, 
dotycząca Marylin Monroe, zrealizowana w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie w 2009 roku, stanowiła 
jednocześnie bardzo zmysłowy i emocjonalny obraz 
oraz filozoficzno-psychologiczne rozważanie o toż-
samości. Marylin Sandry Korzeniak była uwięziona 
między prywatnością, jakąś „sobą samą” a publicz-
nym wizerunkiem, wytworem kultury – nie potrafiła 
oddzielić jednego od drugiego. Inna reguła porządko-
wała spotkanie z Simone Weil (Persona. Ciało Simone; 

trzeci planowany spektakl, o Georgiju Gurdżijewie, 
nie doszedł do skutku), które miało być – wedle pro-
wadzonej przez Lupę narracji – zderzeniem dwóch 
perspektyw, konfrontacją artysty z filozofką-Innym 
odbywającą się na równych prawach, jako że, zda-
niem reżysera, to spór jest podstawowym narzędziem 
w procesie poznania. Lupa nie mógł przewidzieć, że 
faktycznie przyjdzie mu zmierzyć się z Weil, a raczej 
z grającą jej ducha Joanną Szczepkowską, która na 
premierze, w finałowej scenie – z własnej inicjatywy 
rzecz jasna – obnażyła przed reżyserem pośladki, 
komentując po fakcie, że podążyła za jego sugestią: 
artysta to ten, który włącza w proces twórczy swoją 
prywatność i pokonuje ograniczenia. Wydarzenie 
to ciekawie dialoguje z wcześniejszym Factory 2 czy 
– precyzyjniej – pozycją twórcy i jego relacją z ak-
torami/aktorkami (teraz, gdy mit „faktoryjki” już 
okrzepł, temat ten doczekał się krytycznego ujęcia: 
por. artykuł Moniki Kwaśniewskiej w najnowszych 
„Didaskaliach”). Realizacja ta jest pierwszym przed-
stawieniem Lupy wyprowadzonym z „wielkiej bio-
grafii” – Andy’ego Warhola. Ta ikona (pop)kultury – 
mistrz i ojciec dla swoich podopiecznych (!) – w świe-
tle współczesnych analiz bardzo zgrabnie rymuje się 
z teatralną pozycją Krystiana Lupy. O czym zatem są 
te opowieści? Jak pisał Waldemar Wasztyl: „Reżyser 
wykorzystuje biografie Innych w długotrwałym dys-

fot.  Katarzyna Pałetko
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kursie na temat własnej tożsamości”. I dlatego wła-
śnie „zespół Lupy nie odtwarza Srebrnej Fabryki, ale 
kreuje »Fabrykę Drugą«”2. 

Całkowicie inną strategię przyjął – można po-
wiedzieć, że specjalizujący się w biografiach – duet 
Wiktor Rubin/Jolanta Janiczak. Sylwetki takich hi-
storycznych postaci, jak Joanna I Kastylijska, zwa-
na Szaloną, Katarzyna II Wielka, Elżbieta Batory (i 
mamy kolejny tryptyk), Rita Gorgonowa, Théroigne 
de Méricourt czy Rasputin i Neron pozwalają reży-
serowi i dramaturżce – mówiąc w dużym skrócie 
i jeszcze większym uproszczeniu – przyglądać się 
i obnażać szeroko rozumiane mechanizmy władzy: 
niby ówczesne, a jednak współczesne (na R@Porcie 
przekonamy się, czy ten klucz pasuje także do spek-
taklu O mężnym Pietrku i sierotce Marysi). Nie rosz-
czą sobie przy tym pretensji do wypowiedzenia ja-
kiejś prawdy na temat którejkolwiek z postaci – prze-
ciwnie, wciąż (i wciąż…) zaznaczają konstrukcyjność 
prowadzonej narracji. Losy kolejnych bohaterów 
stanowią zatem przyczynek do ukazania społecznych 
schematów, porządków, obrządków i wypaczeń.

Niemożność „opowiedzenia osoby”, stworzenia 
spójnego, kompletnego wizerunku (sama próba 
wydaje się tyleż daremna, co nieuczciwa), to bo-
daj najczęstszy trop scenicznych życiorysów – jak-
że zgodny z koncepcją człowieka ponowoczesne-
go o zmiennej, niejednorodnej, fragmentarycznej 
osobowości. Niezależnie od tego, czy realizacja 
dotyczy Wielkich Sylwet, spetryfikowanych przez 
kulturowy kanon (Grotowski non-fiction w kon-
cepcji Katarzyny Kalwat i Zbigniewa Libery), czy 
postaci szerzej nieznanych (Holzwege również Ka-
tarzyny Kalwat – notabene, asystentki Lupy przy 
obu Personach) bądź znanych, ale przemilczanych 
(Zapolska Superstar (...) Jana Czaplińskiego i Anety 
Groszyńskiej, Komornicka. Biografia pozorna Bart-
ka Frąckowiaka z dramaturgią Weroniki Szczawiń-
skiej), niemożność ta nie jest tożsama z bezradno-
ścią – częściej z mnogością możliwości czy wręcz 
(do)wolnością wyboru. Choć czasem wiąże się też 
z rozczarowaniem, gdy postać nie daje się opo-
wiedzieć w zaprojektowany sposób. Tak stało się 
w przypadku spektaklu-remiksu wspomnianej już 
Weroniki Szczawińskiej – w (początkowej) nadziei 
odkopującej z niepamięci Lidię Zamkow jako poten-
cjalną matkę polskiego teatru (wszak ojców u nas 
dostatek).

Ujawnianie konstrukcji łączy się z zaznaczaniem 
obecności opowiadacza (więc selekcjonera i inter-
pretatora przekazywanych informacji), czemu z ko-
lei służy metateatralna rama, pozwalająca dodatkowo 
na autorefleksję zespołu. Wracamy tym samym do 
Lupy, gdyż ostatni typ teatru biograficznego, o jakim 

chcę wspomnieć, to ten wychodzący od osoby same-
go twórcy/twórców/twórczyń – tym razem jednak 
bezpośrednio, bez posługiwania się Innym (ewen-
tualnie stanąwszy obok, równolegle do niego). Em-
blematycznym – bo będącym olbrzymim sukcesem 
– przedstawieniem jest Wszystko o mojej matce Mi-
chała Borczucha. Reżyser razem z aktorem, a prywat-
nie przyjacielem, Krzysztofem Zarzeckim, budują 
spektakl na własnych, intymnych doświadczeniach. 
Ich matki zmarły na chorobę nowotworową: Borczu-
cha, gdy miał 7 lat, Zarzeckiego – jeśli wierzyć teksto-
wi padającemu ze sceny – w dniu, w którym zdawał 
maturę z polskiego. Ale nie chodzi tu o egotyczną, 
ckliwą opowieść czy o coś więcej nawet, niż sam te-
mat żałoby, wspomnień czy sposobu działania pa-
mięci – Matki (jak potocznie zwykło się nazywać tę 
produkcję) podejmują też – nie inaczej – kwestię ak-
torstwa i teatralnego medium. Już u Borczucha moż-
na dostrzec pewne elementy, które niedługo potem 
posłużą Joannie Krakowskiej do ukucia terminu auto
-teatru, „którego twórcy mówią ze sceny we własnym 
imieniu i pod nazwiskiem własnym, nie scenicznej 
postaci. Od siebie i o sobie. Odnoszą się do własnych 
doświadczeń, badają osobiste ograniczenia, odsła-
niają słabości, problematyzują sytuację swojej wy-
powiedzi, definiują i kwestionują swoją tożsamość, 
zdradzają kulisy procesu teatralnego, relacje zespo-
łowe, ograniczenia instytucjonalne, uwarunkowania 
ekonomiczne, niepokoje ideowe”3. Do twórców tych 
Krakowska zalicza, między innymi, Michała Busze-
wicza, którego dramat będziemy mogli usłyszeć pod-
czas Festiwalu.

W auto-teatrze biografia funkcjonuje zatem jesz-
cze inaczej niż dotychczas – nie opowiada się o (poza)
scenicznej rzeczywistości poprzez cudze historie, ale 
wystawia się osobiste. Tylko czy osobiste na scenie 
jest możliwe? Zdaje się, że to pozostaje nieweryfi-
kowalne; szczególnie potrójnego splotu aktor(ka)/
odgrywane „ja”/prywatne „ja” nie udaje się rozerwać 
– czyżby i tu wróciła do nas Marylin/Lupa?

Agata Kwiatkowska

1  Analogia do sformułowanego przez Alicję Müller 
„sobątańczenia”, dotyczącego biografii w choreografii/
tańcu.
2  W. Wasztyl, Persona. Simone Weil, czyli Krystian Lupa, 
[w:] Nowe historie 03. Nowe biografie, Instytut Teatralny, 
Warszawa 2012.
3  J. Krakowska, Auto-teatr w czasach post-prawdy, 
„Dwutygodnik.com” 2016 nr 195, https://www.
dwutygodnik.com/artykul/6756-auto-teatr-w-czasach-
post-prawdy.html, [dostęp: 19.05.2019].
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DLACZEGO NIE WOLNO 
PALIĆ W TEATRZE?

Zakładam, że wiele osób czytających ten tekst nale-
ży do grupy osób palących. Może nie większość, ale 
na pewno spotkałbym się z tym i owym na papiero-
sie przed teatrem. Kiedy ostatni raz byłem na R@
Porcie, czyli dokładnie rok temu, to przed spektakla-
mi, w trakcie lub po popielniczki przy wszystkich 
drzwiach były okupowane. Udało mi się nawet złapać 
Pawła Huelle na fajce – choć wątpię, by on to pamię-
tał, tylko udzielił mi papierosowego, pięciominutowe-
go wywiadu i pojechał do siebie.

Problem z paleniem mam taki, że strasznie czu-
ję się przygnieciony krytyką obrońców zdrowego ży-
cia. Kampania smoke-shamingowa już kilka lat temu 
rozpętała się na dobre, a my, palacze, musimy cier-
pieć. Palić wstydliwie po kątach i garażach, jakby-
śmy znów mieli po piętnaście lat. Jest taki fragment 
w Wojnie polsko-ruskiej Doroty Masłowskiej, kiedy 
Silny, bohater/narrator tej powieści, deklaruje, że pa-
liłby na złość wszelkim imperialistom itd. Oczywiście 
nie namawiam do wystawania na chodniku i kopcenia 
przechodniom przed nosami w ramach protestu, ale 
warto wyjść z szafy. Bo czy tylko my mamy niezdrowy 
nawyk?

Mam nadzieję, że zadrżały nogi niektórym, bo oto 
uderzam w wysokie tony. Tak, nie tylko palacze mają 
szkodliwe nałogi. Weźmy na ten przykład… teatr.

Nie znam nic bardziej szkodliwego, niż spędzenie 
kilku godzin w ciemności i oglądanie jakichś ludzi 
biegających po scenie. I jeszcze każą za to płacić. Co 
prawda dawno nie byłem w teatrze, ale ile teraz kosz-
tuje bilet? 20? 30? 50 złotych? To na pewno więcej niż 
paczka papierosów. A znam takie osoby, które chodzą 
do teatru raz na miesiąc! To jest dopiero prawdziwy 
cios w domowy budżet. Co tam papieros lub dwa 
dziennie…

Ale to nie jest pełnią tego, jak teatr szkodzi na 
zdrowie. Najlepsze zostawiłem na koniec. BO PO  
TEATRZE TRZEBA SIĘ ZASTANOWIĆ. Boże, co to za 
wymysł? Nie można po prostu WIEDZIEĆ? Absurd 
goni absurd. Ludzie naprawdę płacą pieniądze, by 
siedzieć na niewygodnych krzesłach w dusznej sali 
i oglądać grupę krzykaczy, którzy na nich wrzeszczą. 
A potem tacy miłośnicy teatru jeszcze o tym myślą. 
Wraca taki delikwent jeden z drugim i zastanawia się, 
czy ten cały Hamnet czy inny Macbettu dobrze zrobił, 
że zabił swojego ojca. To ja od razu powiem. Bardzo 
dobrze, bo jeszcze sztuka trwałaby następne pół go-
dziny.

Prawdziwa kultura, proszę państwa, to nie jakieś 
tam teatralne dyrdymały. Weźmy na przykład Cen- w

w
w.

op
en

so
ur

ce
.c

om



9

 K o m e n t a r z  y     

NASZYM ZDANIEM

Program 14. R@portu zaskoczył mnie pod wieloma 
względami. Na plus chcę odnotować konsekwen-
cję Festiwalu w niebombardowaniu publiczności 
kolejny rok z rzędu programem skondensowanym 
w czasie do granic możliwości. Uczestnik niezmu-
szony do biegania cały dzień między jednym a dru-
gim teatrem jest, jak już powiedział kiedyś Bareja, 
„mniej awanturujący się”. Doceniam także lojalność 
organizatorów, którzy zaprosili tylko jeden spek-
takl z danego miasta Polski, bez względu na to ilo-
ma teatrami dysponuje. Minusem w mojej ocenie 
jest jednak brak wcale nie najmłodszych spektakli 
z Opola, Wałbrzycha, Gliwic, Sosnowca czy Katowic. 
Grotowski non-fiction czy Duchologia polska rzuci-
łyby ciekawe tematycznie światło na przedstawienia 
Lwów nie oddamy i Wałęsa w Kolonos. 

Paulina Kubas

W festiwalach bardzo cenię sobie to, że pozwalają mi 
nadrobić teatralne zaległości, szczególnie jeśli cho-
dzi o spektakle z mniejszych miast (do których nie 
zawsze udaje mi się dojechać – a szkoda!). W tego-
rocznym repertuarze szczególnie cieszy mnie obec-
ność przedstawienia Lwów nie oddamy, o którym 
wiele słyszałam, a którego nie miałam okazji jesz-
cze zobaczyć, a także pozakonkursowego spektaklu 
Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna. 
Co do czytań dramatów – najbardziej czekam na 
to w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Dotychczas 
widziałam jej dwie, zupełnie różne (zarówno pod 
względem formy, jak i estetyki), realizacje teatralne 
i jestem bardzo ciekawa jaki będzie mieć pomysł na 
Kilka obcych słów po polsku (choć jednocześnie nie-
co żałuję, że nie będzie okazji, by porównać czytania 
z warszawskim spektaklem Anny Smolar). 

Ada Ruszkiewicz 

Ciekawi mnie, jak realizowane są finałowe czy na-
gradzane teksty. Dlatego też dobrze byłoby zoba-
czyć Wracaj w reż. Anny Augustynowicz, ale to na 
tyle świeża premiera, że pewnie nie zdążyła wejść do 
programu z przyczyn organizacyjnych. Może w przy-
szłym roku? Większa szkoda, że w programie zabra-

kło Kilku obcych słów po polsku z Teatru Żydowskiego 
– porównanie spektaklu z konkursowym czytaniem 
stworzyłoby okazję do przyjrzenia się możliwościom 
tekstu w różnych ujęciach. Jednak najbardziej zaska-
kująca jest dla mnie obecność w konkursie spektaklu 
Wieloryb z Teatru Miniatura.

Ula Bogdanów

W programie 14. edycji R@Portu nie sposób nie za-
uważyć mocnej reprezentacji artystów z Teatru im. 
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, na którą składają 
się: zeszłoroczni finaliści GND – Paweł Wolak i Ka-
tarzyna Dworak z konkursowym spektaklem Wierna 
wahata, laureatka GND A.D. 2017 Magdalena Drab 
wraz z towarzyszącymi głównemu nurtowi pokaza-
mi: Curko moja ogłoś to i Słabi. Ilustrowany banał 
teatralny oraz Jacek Głomb, dyrektor dolnośląskiej 
placówki, ze spektaklem Wieloryb, wyreżyserowa-
nym gościnnie w Teatrze Miniatura. Z wielką chęcią 
obejrzę (ponownie) Lwów nie oddamy Katarzyny 
Szyngiery i (po raz pierwszy) O mężnym Pietrku i sie-
rotce Marysi. Bajkę dla dorosłych Wiktora Rubina. 
Trzymam kciuki za udane czytanie performatywne 
Naszej Pani Agnieszki Charkot.

Agata M. Skrzypek

W związku z tegorocznym R@portem najbardziej 
cieszy mnie fakt, że w końcu na niego dotrę! W dru-
giej kolejności zaś możliwość obejrzenia spektakli 
na co dzień porozsiewanych po Polsce, bez koniecz-
ności równoczesnego badania kolejnych etapów 
modernizacji polskiej kolei. Zaskakuje, acz nieko-
niecznie rozczarowuje, brak drugiego najgorętszego 
(?) damsko-męskiego teatralnego duetu, choć Jacek 
Sieradzki już nam to objaśnił, antycypując pomruki 
niezadowolenia co poniektórych. Nieświadomie wy-
tłumaczył przy okazji nieobecność Anny Smolar, naj-
bardziej przeze mnie nieodżałowaną. Liczę jednak, 
że spektakl (i tekst!) Kilka obcych słów po polsku 
znajdzie godnego reprezentanta w postaci czytania 
performatywnego Katarzyny Minkowskiej.

Agata Kwiatkowska

trum Spotkania Kultur w Lublinie: tam to się dopiero 
działo – ważenie zawodników MMA. Kto nie wolałby 
oglądać prawdziwych mężczyzn zamiast jakichś wy-
moczków? Te mięśnie! Ta postawa! A potem jak he-
roicznie walczą w tej klatce. I jaki w nich duch i wola 
mocy! Tego by żaden filozof nie wymyślił.

Redakcja tej przeklętej gazetki poszła sobie na jakiś 
tam spektakl, więc piszę co dawno powinno zostać na-
pisane: TEATR JEST GÓPI.

Mateusz Kaliński
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PISZEMY 
UNIWERSALNE 
HISTORIE O LUDZIACH

Z duetem PiK, czyli z Katarzyną Dworak i Pawłem 
Wolakiem, rozmawia Ada Ruszkiewicz

Działają państwo na trzech różnych polach – 
dramaturgicznym, reżyserskim i aktorskim. 
To połączenie wydaje mi się czymś niezwykle 
ciekawym. Mając więc na uwadze złożony cha-
rakter państwa praktyki teatralnej chciałabym 
zapytać o rolę słowa w teatrze – jakie znaczenie 
mu państwo przypisują?

PW: To tak samo, jak zadać pytanie o to, jaką rolę 
w malarstwie pełni płótno, jaką rolę pełni blejtram, 
a jaką rolę pełni farba – jedno uzupełnia drugie, bez 
jednego składnika nie ma reszty. My wywodzimy się 
z takiego teatru, gdzie musi być słowo, gdzie musi 
być dialog, gdzie musi być aktor i w swojej pracy 
kompilujemy te elementy.

KD: Myślę, że bardzo szanujemy słowo, należymy do 
tych autorów, a potem reżyserów, którzy bardzo słów 
pilnują, pilnujemy szyku słów – inaczej brzmią słowa 
„ciemno jest, zgaś światło”, a inaczej „zgaś światło, 
jest ciemno”.

PW: Poza tym zawsze piszemy takie słowa, które 
chcielibyśmy powiedzieć jako aktorzy (i to nam czy-
ści wszystkie dylematy).

Czy pisząc dramat tworzą państwo gotowy 
tekst, dla którego szukają potem formy sce-
nicznej, czy pracują nad nim jeszcze w trakcie 
prób?

PW: Przeważnie dramat jest już zamkniętą całością. 
Oczywiście w trakcie pracy czasami (choć niezwykle 
rzadko) zdarza się, że pod wpływem inscenizacji coś 
dopisujemy. Na przykład w Wiernej watasze dopisa-
liśmy przypowieść o mandarynce i ostatni monolog, 
ale wysyłając nasz tekst na konkurs dramaturgiczny 
już tych monologów nie dodawaliśmy, bo uważamy, 
że dramat został napisany, że skończyła się nasza rola 
dramaturgów, i że teraz działamy już jako insceniza-
torzy.

KD: Natomiast często jest tak, że już w głowie ten 
spektakl istnieje, a na pewno istnieje już jego sceno-
grafia, czy raczej zarysy scenografii i przestrzeni.

PW: To znaczy – już na początku wiemy, czy jest cia-
sno, czy jest luźno, czy jest wysoko, czy jest nisko, czy 
jest czerwono, czy jest niebiesko, czy czarno, czy bia-
ło, czy kostium jest miękki, czy jest sztywny. 

KD: Wiemy też mniej więcej, jaka jest muzyka – mamy 
wszystkie te rzeczy w głowie i staramy się później za-
praszać do współpracy ludzi, którzy są przede wszyst-
kim naszymi przyjaciółmi, ale którzy będą w stanie 
podporządkować się tej wizji.

PW: Nie tylko podporządkować się, ale jeszcze mieć 
z tego frajdę. Zapraszamy ich do wspólnej przygody.

Ostatnio wrócili państwo do swojego de-
biutanckiego tekstu, czyli do Samych, tym ra-
zem realizując spektakl w innym miejscu i w in-

nej obsadzie.

PW: To się wzię-
ło z tego, że mi-
nęło dziesięć lat 
odkąd postano-
wiliśmy, że bę-
dziemy PiKiem. 
A biorąc pod 
uwagę to, że to 
był pierwszy 
nasz tekst i byli-
śmy po realizacji 
Wiernej watahy 
– bardzo cięż-
kiego przed-
stawienia, to ja 
n a m a w i a ł e m 
Kasię: „Chodź, 
wrócimy do na-
szego pierwsze-
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go tekstu, to jest komedia, będziemy się świetnie ba-
wić”, no i wróciliśmy i się bawiliśmy.

Czy po tak długim czasie od pierwszej realiza-
cji pojawiła się potrzeba zmian w tekście?

PW: W niewielu miejscach rytm języka został zmie-
niony, po dziesięciu latach, jak czytałem ten tekst, 
miałem wrażenie, że to nie my już pisaliśmy.

KD: Język też ulega zmianie, a ten język nie był na 
tyle uniwersalny, on akurat był tym językiem tu i te-
raz, którym się mówiło w tym danym momencie.

A czy sam temat okazał się uniwersalny?

KD: Raczej tak. Jednak relacje między kobietą i męż-
czyzną w związku nie zmieniają się, zawsze są ta-
kie same i chyba wszyscy mamy te same problemy 
w związkach.

PW: Ludzie nigdy niczego się nie nauczą.

Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do kwe-
stii pracy nad tekstem dramatycznym. Z tego, 
co państwo mówią wynika, że procesy pisania 
i realizowania przedstawienia, choć stanowią 
odrębne etapy, są ze sobą ściśle powiązane 
– czy wyobrażają sobie państwo, że ktoś inny 
mógłby wystawić państwa tekst?

PW: Oczywiście, cały czas czekamy.

KD: Oczywiście, zresztą ja bardzo bym chcia-
ła. Wielką frajdę mieliśmy, gdy w zeszłym roku 
pojechaliśmy do Teatru Ludowego, gdzie Mał-
gorzata Bogajewska wystawiła nasz tekst 
Gdy przyjdzie sen – tragedia miłosna. To była druga 
część tryptyku wiejskiego. Super było patrzeć na to 
z drugiej strony, tym bardziej że stanowiło to zupeł-
nie inne spojrzenie na nasz tekst. To było wspaniałe 
przeżycie i bardzo ciekawe doświadczenie.

PW: Fantastyczne jest to, że te słowa potrafią żyć 
poza nami.

KD: Tak, to, że ktoś inaczej może na nie patrzeć.

PW: Zresztą ja cały czas uważam, że piszemy po pro-
stu uniwersalne historie o ludziach.

KD: Te historie są uniwersalne też dlatego, że rze-
czywistość trochę już nas nie interesuje. Gdybyśmy 
przedstawiali świat, który istnieje tu i teraz, byłoby to 
pewnie aktualne przez chwilę, przez rok, może dwa.

PW: Uniwersalizm daje nam ponadczasowość. Je-
stem przekonany, że jak ktoś sięgnie na przykład do 
Wiernej watahy za dwadzieścia czy trzydzieści lat, to 
nic się nie zmieni.

KD: Niestety.

EKO-SKANDAL!

Drodzy Artyści, czy bojaźń i drżenie o uniwersalne 
wartości i kondycję człowieczą nie przesłoniły Wam 
przypadkiem prozaicznej troski o nadwerężony do-
brobyt naszej planety? Strach policzyć, ile drogocen-
nej wody przelało się przez półtora roku eksploatacji 
spektaklu Wierna wataha. Nasza Sfora już nie r@por-
tuje, nasza sfora wyje!

Czerń odchodzi do lamusa?
Bywalcy R@Portu dobrze wiedzą, że redakcja „Fory 
Novej” bardzo docenia dobre stylówki festiwalowe. 
Chciałaby wyrazić słowa uznania za wczorajsze wy-
bory modowe znanego krytyka teatralnego – oldsku-
lowy kaszkiet jako twarzowe nakrycie głowy, które 
stanowi świetne dopełnienie klasycznej marynarki 
w kratę? Jesteśmy za!

Listy do redakcji
Droga Redakcjo! Dzisiejsza inauguracja to skandal! 
Nie dość, że pomimo dobrej prognozy pogody lał 
deszcz, to jeszcze zamiast godnego przyjęcia zasta-
łam ścisk i kapiące z każdej strony parasolki! I jeszcze 
ta niemożność skorzystania z szatni z niewiadomych 
powodów! Kiedy już pozwolono mi do niej zejść, 
widziałam na własne oczy, jak tłum kapiących para-
solek porywa jednego z dziennikarzy „Fory Novej”! 
Droga Redakcjo, jak skończyła się ta historia? Obu-
rzona i Zmartwiona Klementyna.
Szanowna Oburzona i Zmartwiona Klementyno! 
Nasz dziennikarz na otwartych taflach parasolek 
prześliznął się przez przemoknięty tłum i wygod-
nie usiadł w pierwszym rzędzie – dlatego jesteśmy 
wdzięczni za deszcz i dziki ścisk! Wyrazy uszanowa-
nia, Redakcja „Fory Novej”.
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KRZYŻÓWKA ROZGRZEWKOWA

Poziomo:
3. Nazwisko autorki dramatu Nasza Pani.
5. Na ulicy jego imienia znajduje się Scena YMCA w Gdyni.
6. Małpka z Internetu.

Pionowo:
1. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna zostanie wręczona po raz…
2. Ma go festiwal, stacja telewizyjna, a nawet ugrupowanie polityczne.
4. Tytułowy bohater konkursowego spektaklu w reżyserii Wiktora Rubina.


