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Socjologiczne badania w rockowym stylu 

"Teren badań: Jeżycjada" w reż. Weroniki Szczawińskiej z Komuny//Warszawa na Festiwalu 

Nowego Teatru w Rzeszowie. Pisze Agnieszka Pisz w gazecie festiwalowej Rec.Magazine. 

 

Spektakl Weroniki Szczawińskiej "Teren badań: Jeżycjada", 

pokazywany na Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie, realizuje 

formułę nowego, przekraczającego teatru, lokując się na pograniczu 

spektaklu i koncertu.  

Widz uczestniczy w rockowym koncercie czterech aktorów, rozmieszczonych na planie 

kwadratu. Każdy z nich gra na jednym z instrumentów: keyboardzie, gitarze klasycznej, 

elektrycznej i perkusji, sekwencyjnie zamieniając się miejscami. Odbiorowi tego nietypowego 

zdarzenia sprzyja przełamanie tradycyjnego podziału na widownię i scenę - krzesła oraz pufy 

ulokowano dookoła miejsca działań scenicznych, zaś przestronne wnętrze Sali Industrialnej 

ograniczono prowizorycznymi ścianami wyłożonymi wytłoczkami po jajkach.  

Rockowe brzmienia wykorzystano jako medium i komentarz dla teoretycznej tkanki 

spektaklu. Reżyserka wzięła na warsztat poznańską sagę autorstwa Małgorzaty Musierowicz, 

znaną niejednemu przedstawicielowi pokolenia jej rówieśników. Rentgenowskie światło pada 

na opisaną tam klasę średnią, potraktowaną jako papierek lakmusowy polskiego 

społeczeństwa z czasów PRL-u i początku kapitalizmu. Strukturę spektaklu oparto na 

wyliczaniu przyzwyczajeń, nawyków i kulturowych wzorców charakterystycznych dla tamtej 

dekady: picie herbaty w szklankach z plastikowym uchwytem, stereotyp matki-Polki, 

powszechna pruderia. Uzupełnieniem stają się rekwizyty ułożone przy każdym z aktorów: 

sterty książek i szklanki z herbatą. "Jeżycjada", pozornie niewinny i rozrywkowy projekt, 

adresowany do naszej świadomości, być może nieco zaśniedziałej przez dwadzieścia lat 

kapitalizmu, przypomina: tacy byliśmy, takie są nasze nieodległe korzenie.  

Dramaturgię buduje intensywność dźwięków. Początkowo o skali niewykraczającej poza 

przeciętną tolerancję, finalnie zdaje się testować poziom akustycznej akceptacji widza. 

Rzucanie pałeczkami perkusyjnymi i innymi rekwizytami oraz cyniczno-ironiczny sposób 

bycia aktorów służy nie tylko kreacji młodych, gniewnych rockmenów (o preferencjach 

komediowych), lecz buduje wrażenie, jakby widz uczestniczył w wydarzeniu "life". Taka 

forma, której sedno stanowi wniknięcie w tkankę kultury pop, z jednej strony przenosi 

odbiorców i teatr na wyższy poziom partycypacji rzeczywistości, z drugiej intensyfikuje 

komunikację pomiędzy nimi. 
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