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JEDNA PODRÓŻ, SZEŚĆ STAC JI

Traktat Jelinek jest inspirowany cy-
klem wierszy Wilhelma Müllera, do 
których muzykę skomponował Franz 
Schubert, więc w samej partyturze już 
kryje się muzyczność. Samo słowo nie-
raz pojawia się w utworze (takie okre-

ślenie tego tekstu w kontekście przed-
stawienia jest dodatkowo wymowne), 
a na scenie brzmi jeszcze wyraźniej, 
chociażby w jednej z kwestii: „Muzy-
ka gra, ale wygrać tutaj niczego się nie 
da”. Reżyser czyta tekst szczegółowo, 

znajdując tak zwane „smaczki”, jakim 
jest na przykład ramiączko stanika 
osuwające się z ramienia Elfriede III 
(Ewa Skibińska), o którym ta wspo-
mina pod koniec fragmentu wygra-
nego na bębnie. Skibińska uzależnia 
rytm mówienia od miarowych uderzeń 
w instrument – rozciąga wyrazy, nada-
jąc im perwersyjny charakter, zwraca 
uwagę na mechaniczność sformuło-
wań, podkreślając je narastającym 
tempem, na samym końcu dochodzi 
do szybkiej wyliczanki. Jeszcze szyb-
ciej swoje kwestie podaje Elfriede V 
(Małgorzata Gorol), trochę w formie 
wyuczonej odpowiedzi, przekazywa-
nej bezpośrednio publiczności. Robi 
to dokładnie, z wprawą i ironią, a ca-
łość łączy jazda na wrotkach po obro-
towej scenie. Nieustanny ruch, nadaje 
słowom nie tylko metrum, ale też cha-
rakter. W uzyskaniu efektu pomagają 
też powtórki zwrotu „Serce moje!”. 
Dochodzi jeszcze charyzma, wyczu-
cie i wdzięk aktorki, która wchodzi 
z widzem w interakcję, żywo reagu-
jąc na tekst i prowokując (nie tylko 
werbalnie). Do oryginalnego utworu 
Miśkiewicz dodał fragmenty, pozwa-
lające na złapanie kontaktu z widow-
nią („Pogubili się państwo? To teraz 
w dwóch zdaniach”). Rozpisał tekst 
na głosy – i choć wszystkie mówią 
we wspólnym imieniu, to każda z od-
twórczyń-przekaźników tej nieline-
arnej rozprawy znalazła inny sposób 
na przełożenie słów, zbitych w tylko 
teoretycznie niescenicznym utworze. 
Nawet jeśli role Elfriede II (Krzesisła-
wa Dubielówna) czy Elfriede I nie są 
uzależnione od konkretnego rytmu, to 
słowa składają się na jakąś poetycką 

Rozpadający się tekst Elfriede Jelinek wypluł sześć kobiet 
w różnym wieku albo jedną kobietę rozbitą na części. „Uczepiło 
się, szczepiło się ze mną, nie chce się odczepić, szarpie mną, co 
to jest?” – od tego pytania rozpoczyna się Podróż zimowa i in-
scenizacja Pawła Miśkiewicza. Elfriede I  (Halina Rasiakówna) 
reaguje tymi słowami na fragment klawiszowej kompozycji. 
Dźwięk staje się tutaj impulsem do wywołania lawiny słów.  
Od wcieleń autorki nie chce odczepić się muzyka – to jakiś 
klucz, otwierający ten tekst na scenie, sposób na włamanie 
do samego wnętrza, które wypełniają „worki o mniejszej lub 
większej zawartości poezji”.

Anna Bajek
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melodię, przepuszczoną przez emocje. 
Monologi aktorek to rozmowy posta-
ci samej ze sobą, a zarazem dialog 
między wszystkimi „wcielaniami tek-
stu”, bo tak naprawdę to język Jelinek 
rozmawia tu sam ze sobą, przygląda 
się sobie w interpretacjach kobiet i to 
on ukazuje się w pełni publiczności. 
Porozrywany, trudny – zaskakująco 
chętnie składa się w ustach aktorek.

Bohaterem tekstu, który też 
został zaakcentowany na scenie, 
jest czas. Przed zapaleniem światła, 
włącza się zegar z kukułką. Tyka 
do końca spektaklu.  Upływ czasu, 
niedokończona próba zdefiniowania 
się wobec niego, polemika i proces 
godzenia z nim są obecne w kwestiach 
przypisanych aktorkom starszych 
pokoleń. Dopisano fragment tekstu 
Elfriede IV (Agnieszka Kwietniew-
ska), który słychać z nagrania ciężar-
nej aktorki. Jednak zdanie „Czy Bóg 
mnie ukarze, bo sama próbuję coś 
stworzyć?” jest zasadne i otwierające 
w zestawieniu z twórczością autorki 
Podróży zimowej. Najmłodsza odtwór-
czyni, Gorol, w swoim fragmencie 
mówi o kochaniu, konotacjach rodzin-
nych, traumach, „tworach-potworach” 
dzieciństwa (pojawi się też koń na bie-
gunach, klaun i wspomnienie dziecię-
cego pokoju). Na koniec czaruje nago, 
ale w plastikowej koronie księżniczki.
W jednej ze scen, na przekór tytułowi, 
aktorki-przekaźniki tekstu ustawiają 
przed publicznością leżaki i poda-

Paweł Miśkiewicz w Podróży zimo-
wej pozwolił, aby Elfriede Jelinek 
przemówiła głosem, ciałem i emo-
cjami kilku kobiet. Każda z nich re-
prezentuje inny etap i obszar życia 

ją sobie prowizoryczne akumulatory 
słoneczne, zresztą Elfriede I od same-
go początku nosi okulary przeciwsło-
neczne. Jakby korzystając z ciepłego 
światła, chciały naładować swoje ba-
terie. To kolejna gra z tekstem, w któ-
rym wcześniej wspominano zarówno 
o braku słońca, „świeceniu pustkami”, 
zanurzaniu się w lodzie. Rasiakówna 
otwiera i zamyka spektakl osobistym, 
odautorskim monologiem – ona, razem 
ze swoim zielonym fotelem to punkt 
wyjścia i puenta – wydaje się więc 
najbliżej samej Jelinek. Natomiast 
najbliżej muzyki jest wibrująca Nata-
scha Kampusch (Maja Kleszcz) i jej 

PRZEKLEŃST WA KALEC T WA
Domagać się pieszczot, które nam przysługują – prosta spra-
wa. Przecież „musi pani zawczasu ogłosić swoje pragnienia, 
żeby mogły zostać spełnione”. Ale, jak się okazuje, pełzające, 
niewidoczne na pierwszy rzut oka wynaturzenia i natręctwa, 
które przeobrażają się w manie, nie pozwalają na przyzwoite 
relacje. Wszystko jest bowiem skute lodem w krainie wiecznej 
zmarzliny.

Katarzyna Oczkowska
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przejmujący głos wydobywający się 
głęboko spod powierzchni ciała – ona 
pozostaje w przedstawieniu oddzielna, 
pomimo że jej obecność łączy kolej-
ne partytury Elfriede. Wyrzut sumie-
nia zepchnięty do piwnicy ma też coś 
wspólnego z przepracowywanymi w 
kolejnych tekstach traumami autorki – 
też w tym kontekście ciągła obecność 
Kleszcz staje się bardzo znacząca.

Teatr Polski we Wrocławiu
Podróż zimowa 
reżyseria: Paweł Miśkiewicz

pisarki. Stają się one personifikacjami 
lęków, wypaczeń i podniet. Spektakl 
otwierają rozbudowane monologi 
dotykające problemu niespełnienia, 
rozczarowania i przemijania z towa-

rzyszącym temu nieodzownym sko-
wytem trwogi („Co tak zawyło?!”). 

Następnie udajemy się tam, gdzie 
króluje rozbuchana, pozornie świeża 
i rumiana, młodzieńczość. To tutaj 
siedząca na bębnie i łomocząca weń 
kolejna odsłona Jelinek, wygłasza 
tyradę na transakcyjność i hipokry-
zję instytucji małżeństwa – etapu ży-
cia jakby od poczęcia wpisanego w 
biografię kobiety. „Panna młoda jest 
swoją własną wygraną” – bo nie wy-
grywa nic innego, prócz „możliwości 
najlepszej możliwości sprzedaży”.

Mity na temat błogosławieństwa ro-
dzicielstwa, przekazywane zazwyczaj 
przez dobre ciocie szykujące żyzne 
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SKANDALISTKA? 

Z jednej strony porusza Pan te-
matykę tego, co można by nazwać 
kobiecymi stereotypami, z drugiej – 
czyni swój spektakl przepiękną opo-
wieścią o kobietach…  Co w pracy 
nad Podróżą zimową było najtrud-
niejsze?
Nie zgodziłbym się do końca z tezą, 
że spektakl ten jest o kobiecie – jest 
raczej o człowieku. Tak naprawdę 
mądrze i głupio może bowiem żyć za-
równo kobieta, jak i mężczyzna. Sta-
raliśmy się zgłębiać także inne rejony. 
W dużej mierze zdawałem się tutaj na 
doświadczenia aktorek. Mówię przede 
wszystkim o macierzyństwie, które-
go nie doświadczyła przecież autorka 
oryginalnego tekstu. W tym stanie do-

Anna Petynia

Z Pawłem Miśkiewiczem, reży-
serem  spektaklu Podróż zimo-
wa, rozmawia Anna Petynia.

pole pod zasianie ziarna, zderzone zo-
stają tym razem z ciężarną Jelinek (wi-
deo pokazywane jednocześnie przez 
rzutnik i telewizor). Nie jest to ciało 
normatywne, a symbolicznie podzielo-
ne poprzez obecność Innego wewnątrz 
niego. Tę obcość i nieprzystosowanie 
podkreśla sceneria, w jakiej rozgrywa 
się nagranie – opuszczone białe wnę-
trze zwieńczone sklepieniem, bardziej 
przypominające klasztor niż szpital.

Aktem symbolicznej przemocy sta-
je się również mechanizm medialnej 
opresji i bombardujące nas zewsząd 
informacje o katach i ofiarach. Takimi 
celebrytkami swoistego horror-show, 
nakręcanego przez telewizję stały się 
Elisabeth Fritzl i Natascha Kampusch. 
Tym razem możemy na scenie zoba-
czyć nagranie z policyjnego odkry-
cia miejsca przetrzymywania jednej 
z ofiar (na wzór zwiedzania domu w 
Big Brotherze) oraz fragmenty pasma 
wiadomości z informacja na ten temat. 
Przedłużeniem telewizyjnego talent-
-show jest z kolei popis na rolkach i 
w koronkowej sukni najmłodszego 
oblicza Jelinek. To mała, a jednak na 
wskroś dojrzała dziewczynka, dosko-
nale zdająca sobie sprawę ze źródeł 
swojego emocjonalnego upośledzenia 
(w tej roli rewelacyjna Małgorzata 
Gorol). Jeżdżąc po scenie, mizdrząc 
się do widowni (bo też bezpośrednie 
zwracanie się aktorek w jej kierunku, 
a nawet wchodzenie pomiędzy rzędy 
jest ważnym elementem spektaklu), 
zdaje relację ze swojej beznadziej-
nej dysfunkcyjności. Figura matki 
– zaborczej, obdarzającej duszącą, 
momentami perwersyjną miłością – 
wyznacza relacje z mężczyznami w 
dorosłym życiu. Każda anomalia, każ-
de westchnięcie nienormalności ma 
przecież swoje źródło w dzieciństwie. 

Śmieszno-gorzkim podsumowa-
niem permanentnego braku, który nosi 
w sobie bohaterka oraz konieczności 
przybierania masek przy jednocze-
snej potrzebnie obnażania tego, co 
najbardziej intymne, jest scena iluzjo-
nistyczna. Jelinek w wydaniu Gorol 
wykonuje sztuczkę ze znikająca chu-
steczką – wraz ze ściąganiem kolej-
nych elementów garderoby traci moż-
liwość, aby gdziekolwiek schować 
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swój atrybut. Co ciekawe – kiedy bo-
haterka stoi już całkiem naga, chus-
teczkę i tak udaje się ukryć. Głęboko.

„Voyage, voyage, plus loin que la 
nuit et le jour, voyage”, czyli podró-
żuj dalej niż noc i dzień. Bo Podróż 
zimowa jest o wyprawie poza czasem 
i przestrzenią, w głąb siebie, o doty-

kaniu granic tego, co wypowiadalne. 
Bardzo osobista adaptacja biograficz-
nych doświadczeń Elfriede Jelinek 
(wyeksponowanych poprzez rewe-
lacyjny wokal Mai Kleszcz) staje się 
hymnem na cześć życia i miłości. Tyle 
że jest on żałobny.
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samodzielnie uzupełniać nieznane mi 
jeszcze  fragmenty. Już wtedy  zaczę-
ły pojawiać się w mojej głowie bar-
dzo konkretne postaci spektaklu, role 
w przedstawieniu.
 
Jaka była najtrudniejsza rola dla 
Pana jako reżysera? 
Konkretne zbudowanie spektaklu 
bez konkretnej roli dramaturgii. Bez 
rzeczywistości spektaklu,  a raczej 
w konwencji spotkania z bohaterem. 
Dopiero na wykreowanej płaszczyźnie 
porozumienia aktorów i widzów pró-
bowaliśmy budować pewne wyobra-
żenia i ikony, które ucieleśniają nasze 
lęki. Mam pewien problem w mówie-
niu o tym. Jeszcze nigdy nie zrobiłem 

łączyła do nas jedna z aktorek. Z tego 
powodu postanowiliśmy się zająć tym 
zupełnie obcym Jelinek  przeżyciu. 
Autorka Babel ucieka od pewnych 
słów-wytrychów, od szuflad, w któ-
rych próbuje się ją zamknąć (skanda-
listka, feministka, przedstawicielka 
kontrkultury). A ona jest Kasandrą 
krzyczącą, że świat chyli się ku upad-
kowi. Dotyka wszystkich tematów, nie 
tylko tych znanych ruchowi ideologii 
feministycznej.
  
Od razu wiedział Pan, że to kobie-
ty powinny pracować nad tekstem 
Jelinek? 
Tak. Tekst czytałem  już na etapie jego 
tłumaczenia. Żyłem nim,  starałem się 
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podobnego spektaklu, zapewne nie-
prędko podobny powstanie ponownie. 
Kosztował mnie wiele pracy, którą 
można nazwać „niespektakularną”. 
Ta praca nie przynosiła zbyt wielu 
rozrywek aktorom. Nie mogli oni po-
wiedzieć – „O! Mam monolog, którym 
mogę przypierniczyć!”. Próbowaliśmy 
się zanurzyć w pewnej zadumie nad 
światem. Z tego powodu pierwsze pró-
by były raczej takim „kółkiem reflek-
syjnym”, niż działaniem projektantów 
mód teatralnych.

Od początku było wiadomo, że po-
stać głównej bohaterki należy rozpi-
sać na kilka ról?
Sama Jelinek tak napisała swój po-
emat. Podzieliła go  na osiem czy dzie-
więć części. Uznałem, że te monologi 
były  inspirowane pieśniami Schuber-
ta, który opowiada o człowieku brną-
cym przez życie, by dotrwać do zielo-
nej doliny, w której odniesie szczęście. 
Rodzaj oldscholl’owości, którą ma 
w sobie  nasza bohaterka, daje jej 
możliwość nieoczywistej wyprawy 
do środka swojej duszy, wyobraźni, 
lęków. Nie poruszamy tu wszystkich 
modnych tematów mniejszości 
seksualnych, leków, narkotyków, tego 
czym współczesny mocny teatr się 
karmi. Próbujemy  pochylić się nad 
Jelinek. Niełatwo  było też zawierzyć 
w to, że taka trudna lekcja może 
jeszcze znaleźć nabywców. Spektakl, 
o którym mówimy ma bowiem ety-

CZARODZIEJE NA JBIEDNIEJSZYCH SNÓW
Dwoje biednych Rumunów na ostrym zjeździe podróżuje autosto-
pem z maniakalnym zacięciem i przymusem parcia naprzód. Jadą, 
podobnie jak bohater osławionej ostatnio w polskiej literaturze 
Siódemki, do Warszawy, ostatniej ostoi cywilizacji. Trafiają jednak 
na dziką północ, gdzie już nic, ale to nic nie ma, „tylko rowy i po-
rzeczki”.

Aleksandra Spilkowska

Spektakl Agnieszki Glińskiej wygląda 
trochę jak polska wersja Las Vegas Pa-
rano. Jest tu hera koka hasz LSD, jest 
galeria dziwnych typów i mieszanie 
się tworów znarkotyzowanej wyobraź-

ni z rzeczywistością. Ta rzeczywistość 
przebija jednak boleśnie przez fanta-
styczne konfabulacje Parcha vel. księ-
dza Grzegorza, aktora drugorzędnych 
seriali, i coraz bardziej pogłębia apa-

tię jego towarzyszki Dziny („Regina, 
na nazwisko Salve”), samotnej matki 
przeżartej tłuszczem z frytkownicy 
w budce o wymiarach metr na metr.

Tytułowa para jeździ więc po tak 
zwanej Polsce B, gdzie drzewa wyglą-
dają jak choinki z samochodów, a sen-
ne, przydrożne bary obite są sklejką. 
Ponieważ Dzina i Parch wyglądają 
„jak dwuosobowy oddział zamknię-
ty”, nikt raczej nie chce im pomóc. 
Za pomocą scyzoryka zmuszają kie-
rowców, alby podwieźli ich gdziekol-
wiek. Parch obawia się, że straci pracę 
w serialu jeśli nie poinformuje nikogo, 
że raczej nie uda mu się dotrzeć jutro 
na plan. Z kolei Dzina nie może sobie 
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przypomnieć, czy odebrała swojego 
czteroletniego synka z przedszkola.

Ich umysły są zmącone i zapętlone, 
trudno tu więc o racjonalizm. Parch 
oddaje sterroryzowanemu kierowcy 
pięć tysięcy złotych („za to można 
mieć willę w Białymstoku!”) i odtwa-
rzacz MP3. „Jestem czarodziejem naj-
piękniejszych snów!” – wykrzykuje. 
Te sny jednak szybko się rozwiewają. 
Okazuje się, że zamiast nieustraszo-
nych rewolwerowców autostrad bo-
haterowie są smutnymi, samotnymi 
ludźmi, przygniecionymi codzienny-
mi obowiązkami i beznadziejną pracą. 
Nie mają żadnych perspektyw na po-
prawę swojego losu. Żart okazuje się 
prawdą – biedni Polacy udają jeszcze 
biedniejszych Rumunów, aby uciec od 
rzeczywistości, której nie są w stanie 
sprostać. Warszawa, choć bohaterowie 
w niej mieszkają, nabiera tu charak-
teru marzenia czy wręcz fatamorga-
ny. Jeśli tylko wrócimy do Warszawy, 
wszystko będzie dobrze – tak zdaje się 
myśleć Parch. Na to, żeby było dobrze 
jest już jednak za późno.

Reżyserka skorzystała z prostych 
rozwiązań, które doskonale się spraw-
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MIĘDZY NAMI, 
POLAKAMI
Przeniesiony na ekran przez 
Grzegorza Jarzynę dramat Ma-
słowskiej dotyka tematu Polski 
po transformacji. To błyskotliwa 
i dowcipna satyra na nasze zma-
gania z tożsamością, stereoty-
pami oraz  z samym językiem.

Marcin Miętus

Masłowska w Między nami dobrze 
jest zderza ze sobą pokolenia, języki, 
sposoby myślenia i funkcjonowania 
w rozpadającym się na kawałki świe-
cie. Czyniąc bohaterem zbiorowym 
dysfunkcyjną rodzinę, wyśmiewa na-
sze przyzwyczajania, celnie krytyku-
jąc absurdy polskiej rzeczywistości. 
Mała Metalowa Dziewczynka (Alek-
sandra Popławska), jej matka Halina 
(Magdalena Kuta) i babcia (Danuta 
Szaflarska) gnieżdżą się w „braku 
pokoju”, wspólnym nie-miejscu nie-
-pamięci i nie-życia. Polska utkana 
jest w tekście Masłowskiej z negacji. 
„Nigdzie” wydaje się tutaj słowem-
-kluczem. Gorzka nostalgia przeła-
mywana ironicznym dystansem to 
główny budulec tekstu, w którym 
charakterystyczny język pisarki gra 
pierwsze skrzypce. Niebanalny spek-
takl Jarzyny, przygotowany dla TR 
Warszawa (w koprodukcji z berliń-
skim Schaubühne) zebrał mnóstwo na-
gród, pochlebnych recenzji, otwierając 
Masłowskiej furtkę do świata teatru. 

Nakręcona przed rokiem adapta-
cja dramatu Między nami dobrze jest 
okazuje się wyjątkowo udanym połą-
czeniem filmu i teatru. Jarzyna, prze-
nosząc tekst Masłowskiej na taśmę, 
nie dokonał tradycyjnej rejestracji, 
ale ubrał przedstawianą historię w no-
woczesną filmową formę, ubarwioną 
kinowymi trikami. W ekranizacji nie 
brakuje efektów specjalnych: prze-
strzeń gry aktorów stanowią wyima-
ginowane pomieszczenia, na których 
ścianach rysowane są przedmioty, 
drzwi, okna. Jarzyna bawi się fil-
mowymi środkami wyrazu – stosuje 

dzają w zderzeniu z rozbuchaną sty-
listyką dramatu Doroty Masłowskiej. 
Krzesła i projekcja wideo przedsta-
wiająca drogę to samochód, biurko 
– komisariat policji. Ciekawym po-
mysłem jest zamiana płci wszystkich, 
poza głównymi, bohaterów. W efekcie 
oprócz Dziny i Parcha wszyscy wystę-
pują tu w tandetnych perukach i nie 
do końca dopasowanych strojach. Ak-
torzy odgrywając płeć przeciwną, są 
często w przerysowany sposób męscy 
albo kobiecy. Para głównych bohate-
rów wydaje się jedynymi w pełni na-
turalnymi ludźmi, bez ciężkiego, krę-
pującego ruchy kostiumu. Mimo, że to 
właśnie oni są przebrani, wracają bo-
wiem z imprezy o temacie „syf szczu-
ry nędza” – dlatego właśnie przed-
stawiają się jako Rumuni. Wkręcają 
sobie (i innym), że muszą zdążyć do 
Elbląga na rudowęglowiec „Ibupron”, 
gdzie z honorami powita ich rumuń-
ska delegacja, częstując „ostatnią całą 
papryką ze ścinkami wędlin”. Smutne 
jest życie, gdy nawet sny są klasy B.
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FILMOWY TEATR Ż YCIA
Motyw teatru stanowi inspirację nie tylko dla twórców literackich. 
Jest wciąż intensywnie obecny w dziełach popkulturowych: tele-
dyskach muzycznych czy testach piosenek. Podobnie jest z filmem 
– wielu reżyserów i producentów filmowych sięga po historie, które 
rozgrywają się w teatrach i których bohaterami są teatralni artyści.

Anna Petynia

częste zmiany planów, podświetlenia 
i kolorów. Robi to umiejętnie i z wy-
czuciem, poszerzając dramat Masłow-
skiej o dodatkowe konteksty. Fikcja 
miesza się z (przetworzoną) rzeczywi-
stością, z „braku pokoju” przenosimy 
się do studia telewizyjnego lub bez-
pośrednio do odbiornika TV,  podąża-
jąc za wyfiołkowaną trzydziestolatką 
(Roma Gąsiorowska). W finale filmu, 
inaczej niż w spektaklu, następuje cał-
kowita deziluzja. Jarzyna odsłania ku-
lisy realizacji swojego obrazu: naszym 
oczom ukazują się kamery, reflektory, 
stoły mikserskie, gdzieś pośród ekipy 
montażowej przewija się sam reżyser. 
Monolog Małej Metalowej Dziew-
czynki znika w gąszczu dźwięków, 
w których można rozpoznać szope-
nowskie improwizacje Leszka Moż-
dżera. Nas z kolei obejmuje dojmujące 
poczucie pustki.
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Motyw teatru w filmie pojawia się 
w jednej z ubiegłorocznych, rewe-
lacyjnej zresztą, komediowych pro-
dukcji filmowych. Komediodramat 
Birdman ze swadą opowiada histo-
rię artysty, który chciałby wrócić do 
czołówki najlepszych krajowych ak-
torów. Jednak nie jest to takie łatwe. 
W szczytowym momencie swojej 
kariery grał on tytułowego bohatera, 
który jednocześnie stanowił ikonę po-
pkultury. Co ciekawe, w postać głów-
nego bohatera  wciela się Michael Ke-
aton, który w swoim aktorskim CV ma 
rolę Batmana, a historia jego kariery 
zawodowej jest łudząco podobna do 
historii postaci, którą kreuje w  osca-
rowej produkcji. 

W mojej opinii interesującym 
przykładem motywu teatru w fil-
mie są Bracia Karamazow w reży-
serii czeskiego twórcy filmowego 
Petra Zelenki. Bohaterzy jego filmu 
to czescy aktorzy, którzy są właśnie 
w trakcie przygotowań do premiery 
tytułowego dzieła Fiodora Dostojew-
skiego. Podglądamy tym samym pracę 
artystów, zaglądamy w teatralne ku-
lisy i zauważamy to, czego zwyczaj-
ny widz nie widzi. Smaczku całości 
dodaje sceneria, w której rozgrywa-
ją się próby do spektaklu i akcja fil-
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CZ YM JEST NOWY TEATR? 
W świecie płynnej (po)nowoczesności niestałością charakte-
ryzują się nie tylko granice między „ja” a „nie-ja” czy między 
symulacją a reprezentacją, ale też definicje. W świecie zamiesz-
kałym przez słabe podmioty, próżno bowiem szukać jedno-
znaczności. Czasem zręcznie udajemy, że rozumiemy znaki 
i pojęcia, przemilczając nieścisłości. Takim – nigdy nie dość 
precyzyjnie zdefiniowanym tworem zdaje się definicja „nowe-
go teatru”. Dla jednych to sztuka ściśle związana z mediami, 
dla innych – dzieło, parafrazując Piotra Gruszczyńskiego, „jesz-
cze młodszych, jeszcze zdolniejszych”. Postanowiłam zaradzić 
tym problemom i przedstawić przepis na spektakl, który, bez 
dwóch zdań, wpisze się w nurt nowego teatru. Do dzieła!

1. Przekleństwo. „K...” musi pojawić 
się w co drugim zdaniu, choćby nie-
uzasadniona i niepotrzebna. Ale ma 
być, bo mówimy językiem współcze-
sności, dla ludzi, którzy żyją tu i teraz. 
2. Nagość. Odkąd Jacek Poniedziałek 

Anna Petynia

jako Hamlet ściągnął na scenie majtki, 
niepraktykowanie na scenie bez-majt-
kowizmu, trąci anachronizmem. 
3. Brak linearności fabuły. Po prostu 
w tygiel spektaklu wrzucamy kilka-
naście różnych tematów, oczywiście 

mu – krakowska Huta Sędzimira. 
Kolejną sztandarową produkcją 

filmową, w której pojawia się  wiele 
teatralnych odniesień jest obraz nie-
co  starszy, bo pochodzący z lat 90., 
– Zakochany Szekspir.  Film zapadł mi 
w pamięć nie tylko dzięki wspaniałej 
kreacji aktorskiej Judi Dench (wciela-
jącej się w rolę królowej Elżbiety), ale 
przede wszystkim z uwagi na  mocno 
rozbudowany wątek teatralny. Mło-
dy Wiliam Szekspir przeżywa okres 
niemocy twórczej w momencie, który 
może być decydujący dla jego dalszej 
kariery. Dzięki Elżbiecie I powstały 
w Anglii pierwsze budynki teatralne 
z prawdziwego zdarzenia, a teatr po-
woli przenosił się z dworów, na sceny. 
Przypomnę – za początek epoki teatru 
elżbietańskiego przyjmuje się rok 
1576. Najważniejszą sceną powsta-
łych w tamtym czasie był The Globe, 
w którym wystawiano głównie sztu-
ki Szekspira. W filmie urzeka przede 
wszystkim klimat teatru elżbietańskie-
go i arcypiękna scenografia. 

Następną ciekawą propozycją jest 
Upiór w operze z 2004 roku. Musical 
w reżyserii Joela Schumachera opo-
wiada historię oszpeconego geniusza 

muzycznego, zamieszkującego pod-
ziemia opery paryskiej. Zakochuje 
się w młodej śpiewaczce, która akurat 
ma wystąpić w najbliższym premie-
rowym spektaklu. Knuje misterną in-
trygę i dzięki doskonałej znajomości 
budynku opery, gdzie rozgrywa się 
akcja filmu, ściąga kobietę do swoje-
go mrocznego podziemnego świata. 
Tym samym proponuje jej zastanowić 
się nad swoimi najmroczniejszymi 

pragnieniami. Ekranizacja mówi nam 
o tym, że życie to nie tylko praca i co-
dzienność. Życie bez pasji i namiętno-
ści tak naprawdę jest szare i niewiele 
warte. 

Wzajemne przenikanie się świata 
filmu oraz teatru jest dość natural-
ne. W obu środkach przekazu chodzi 
bowiem o stworzenie swoistej iluzji, 
która pozwoli widzowi przenieść się 
w nieco inny, odrealniony świat. 
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odpowiednio je mieszając, by widz 
mógł zobaczyć na scenie chaos podob-
ny temu, który rozgrywa się w jego 
głowie.
4. Politycy. Smaczku dodaje także 
kilka nazwisk politycznego establish-
mentu padających ze sceny. Soczyste 
epitety pod adresem obecnej władzy. 
Nic, tylko czekać na artykuły o skan-
dalu i sztuce, która pięknym odpłaca 
za nadobne. 
5. Remiks. I to nie tylko tekstowy. 
Chodzi też bowiem o coś, co można 
by nazwać miksowaniem światów: 
rozmywaniem granic między rzeczy-
wistym a zmyślonym.
6. Wizualizacje. Dużo wizualizacji. 
Kilka (kilkanaście) ekranów, koniecz-
nie! Media w teatrze muszą być! Do 
tego wprawna ręka grafika, i – raz, 
dwa, trzy – jesteśmy w kosmosie!

Dramaturg – nie jest to właściwie 
element stricto „nowego” teatru, bo 
już Leon Schiller korzystał z usług 
dramaturgów. Zabawny jest natomiast 
fakt, że nikt tak właściwie nie wie, co 
taki dramaturg robi (oprócz tego, że 
babrze się w tekście), ale jakoś tak głu-
pio to przyznać, więc każdy ma swoją 
definicję tego zawodu. Podobnie jak 
Witkacy, dramaturg wykarmi jeszcze 
pokolenia teatrologów – jeśli w ogóle 
teatrologia może kogoś wykarmić.

Instalacja – ciekawy przykład prze-
noszenia terminologii z jednej dziedzi-
ny do innej. Po co w nowym teatrze 
robić przedstawienie, kiedy można 
zrobić instalację. Co za słowo! Odsy-

ła nas od razu w pioniersko-bohater-
skie rejony awangardy, już czujemy 
się duchowymi spadkobiercami Pe-
ipera, Marinettiego i Majakowskiego. 
Miasto. Masa. Maszyna. A wszystko 
to w teatrze moim widzę ogromnym! 
Wątpiącym w siłę słów proponuję 
zastanowić się nad różnicą między 
„pójściem na spacer” a „eksploracją 
fonosfery miasta”.

Reinterpretacja – kiedyś zwana też 
remiksem, ale to określenie jest już 
(chyba?) passé w tym sezonie. Z grub-
sza polega na przeniesieniu znanego 
dramatu w czasy współczesne. Kra-
siński spotyka Wilka z Wall Street, 
Grażyna staje się Lewandowskim 
koszykówki. Jak mawiają Ameryka-
nie – „sky is the limit!”. Szczególnym 
powodzeniem cieszą się ostatnio rein-
terpretacje klasyki romantycznej, co 
oczywiście nie ma żadnego związku 
z konkursem „Klasyka żywa”.

Demaskacja – spektakl „nowego te-
atru” często jest jak Velma w Scooby 
Doo, triumfalnym gestem ściągająca 
z głowy złoczyńcy maskę potwo-
ra. Demaskować możemy właściwie 
wszystko: mieszczaństwo, patriarchat, 
ksenofobię, neokolonializm, a nawet 
samych siebie. Niewielki (ale bole-
sny!) problem stanowi fakt, że – jak 
mówi porzekadło ludowe – „wszyst-
ko już było”. Na pocieszenie może-
my próbować zdemaskować także to 
stwierdzenie.
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