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Agata M. Skrzypek: Hasło tegoroczne-
go festiwalu to „Ja i/czy wspólnota”. W 
wypowiedzi programowej mówi pan, 
że „w dzisiejszym dyskursie publicz-
nym tożsamościowa wspólnota war-
tości […] traktowana jest często jako 
siła opresyjna, która odbiera jednostce 
wolność i ogranicza jej rozwój. W ta-
kiej perspektywie więzy przynależno-
ści stają się niepotrzebnym balastem, 
który utrudnia albo wręcz uniemożli-
wia personie życiowy sukces.” Chcia-
łabym odnieść się do powyższych słów 
i zapytać, dlaczego właśnie negatywne 
rozpoznanie skłoniło pana do podnie-
sienia na tegorocznym festiwalu kwestii 
wspólnoty? Czym jest ona dla pana?
Jan Nowara: Temat wywołany przez ha-
sło tegorocznego FNT przenika polską 
i europejską rzeczywistość, ponieważ 
dotyczy istoty procesów, które się do-
konują dziś w sferze idei i świadomości. 
I to zarówno w wymiarze indywidual-
nym, którego wyrazem jest styl życia, jak 
i w przestrzeni zbiorowej, której domeną 
jest polityka, a środowiskiem – mediosfe-
ra. Pozwalam sobie na radykalne sformu-
łowanie tego tematu, które pani nazywa 
„negatywnym rozpoznaniem”, ponieważ 
dziś przybiera on postać ostrego sporu 
pomiędzy doktrynami – liberalną i kon-
serwatywną. W dominującym przekazie 
publicznym ta pierwsza uznawana jest za 
progresywną i posiada status politycz-
nej poprawności, a tej drugiej zarzuca 
się obskurantyzm i ksenofobię. Gdyby 
spróbować nazwać zbiorowości, które 
„generują” obie te doktryny, to liberalnej 
można by przypisać ekspansywną kor-
porację, a konserwatywnej – archaiczną 

wspólnotę. W rozumieniu wspólnoty 
wyższych wartości, nazywanych też cza-
sem klasycznymi – od prawdy, dobra 
i piękna poczynając. 

W jakich aspektach funkcjonowania 
w świecie objawiają się nam wspo-
mniane przez pana niezgodności 
„kultury i technologii, humanizmu 
i organizacji”? 
Jeśli pani pozwoli, posłużę się moim ulu-
bionym Witkacym, którego rozpoznania 
i wizje przyszłości, kiedyś traktowane 
z lekceważeniem jako pijacki sen „wa-
riata z Krupówek”, 
dziś co raz to stają 
się rzeczywistością. 
Współczesny repre-
zentant zachodniej 
cywilizacji (a zresz-
tą czy istnieje jesz-
cze jakaś inna?) bo-
ryka się z lękami 
wynikającymi z jej 
niebywałego przy-
spieszenia, które 
wpędza go w zagu-
bienie i dezorienta-
cję. Ulega szalonej 
pogoni za zyskiem, prymitywną przyjem-
nością, wrogą rywalizacją, nienasyconym 
konsumpcjonizmem. Daje się omamiać 
karierom dziwactw i wynaturzeń. Poddaje 
się karnawalizacji życia i kulturze eks-
hibicjonizmu. Wiruje bez wytchnienia, 
nie znajdując punktów oparcia. Zgiełk 
informacyjny, relatywizm ideowy i mo-
ralny, wyścig w korporacjach, nienasyco-
na żądza władzy, ambiwalentne stosunki 
rodzinne – to tylko wierzchołek góry 

lodowej, zwanej naszą rzeczywistością. 
Współcześni filozofowie nazywają ją 
„ponowoczesną”, co oznacza, że dominu-
je w niej sposób myślenia nacechowany 
podejrzliwością właśnie wobec klasycz-
nych pojęć: prawdy, rozumu, tożsamo-
ści, obiektywności i sceptyczny dystans 
wobec wszystkich kanonów, wielkich 
narracji i ostatecznych wyjaśnień. Na-
sza ponowoczesność definiuje świat jako 
przypadkowy, nieugruntowany, niesta-
bilny, nie zdeterminowany – jako zbiór 
oddzielnych kultur czy interpretacji. W 
takim świecie zbiorowość, znów wracam 
do Witkacego, składa się z zagubionych, 
obcych sobie Istnień Poszczególnych. 
Wypowiedziana w haśle naszego festi-
walu wspólnota chciałaby się temu prze-
ciwstawić i przywrócić tym Istnieniom 
oparcie, ład, harmonię. Ale czy to jest 
możliwe? To pytanie będziemy chcieli 

zadać artystom i ich dziełom podczas  
6. Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie.

Jak do powyższego rozpoznania wspól-
noty ma się bliskie naszym sercom śro-
dowisko grup teatralnych? Mam na 
myśli zarówno niezależne kolektywy 
twórcze, jak i instytucje, gdzie przez 
wspólnotę możemy rozumieć cały zespół 
teatralny, od dyrektora i administracji, 
przez twórców, kuratorki, edukatorów 

Z Janem Nowarą, dyrektorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 
rozmawia Agata M. Skrzypek 

Przez spór do harmonii
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Staff  Only ,  fot.  Monika Stolarska

po garderobiane i technicznych. Czy, 
w pana ocenie, teatr mógłby istnieć bez 
wspólnoty?
Tu nie ma żadnych wątpliwości – i spek-
takl, i teatr tworzy się i istnieje dzię-
ki wspólnocie. Dzieło sceniczne wprost 
ogniskuje wspólnotę wartości – ideowych 
i estetycznych, intelektualnych i emocjo-
nalnych. I co szczególnie fascynujące 
i wartościowe – rodzi się często w kon-
frontacji i sporze, w którym wspólnota 
artystów wyzwala moc jednoczącą. Teatr, 
jako instytucja, jest strukturą bardziej 

heterogeniczną, hierarchiczną, celowo-
ściową i pragmatyczną, ale żeby mógł 
sprawnie i twórczo funkcjonować, potrze-
ba mu ładu i sensu w myśleniu, a przecież 
rozum należy do kanonu klasycznych 
pojęć i wartości, które budują wspólnotę. 

Od kilku lat obserwujemy, a czasem 
i współtworzymy, prężnie rozwijają-
cy się teatralny off. W tym roku nurt 
OFF-Konteksty pojawia się na festi-
walu po raz pierwszy. Jak zawiązała 
się współpraca między panem a Ka-
tarzyną Knychalską? Czy pomysł na 
zaproszenie spektakli offowych był im-
pulsem, czy długo dojrzewającą ideą?
Impulsem, choć otwarcie naszego Festi-
walu Nowego Teatru na off wydaje mi 
się absolutnie logicznym dopełnieniem 
jego idei. W ubiegłym roku na ogólno-
polski Konkurs na Najlepszy Spektakl 
Teatru Niezależnego „The Best Off”, któ-
rym zajmuje się Katarzyna Knychalska, 
zgłoszono 140 spektakli, których orygi-
nalności mogłyby nieraz pozazdrościć 
teatry instytucjonalne. A poza tym, dziś 
off otwiera się na mainstream, inspiru-
je się nim albo zaprasza artystów z tej 
orbity. Off oznacza wolność, a zarazem 
posługuje się coraz częściej wysokiej 
klasy językiem artystycznym. Powsta-
ją koprodukcje offowo-instytucjonalne. 
Nurt OFF-Konteksty jest więc naturalną 
albo wręcz konieczną odpowiedzią na te 
zjawiska.

Już sześć lat minęło od pierwsze-
go Festiwalu Nowego Teatru! Wte-
dy to – jak zresztą dwa lata temu 
wspominała moja redakcyjna kole-
żanka, a jednocześnie mieszkanka 
Rzeszowa – miasto żyło wydarze-
niami festiwalowymi: „mówiło się 
o  nocnych czytaniach performa-
tywnych i  tajemniczej Sali Indu-
strialnej w Galerii Rzeszów, w któ-
rej grano Stara kobieta wysiaduje 
w reżyserii Jakuba Falkowskiego”1. 
Ponieważ sama nie uczestniczyłam 
w tamtej edycji, pozostaje mi wie-
rzyć temu opisowi i trzymać kciu-
ki, aby popularność FNT – w obli-
czu ciągłych przemian, jakim jest 
poddawany – utrzymywała się na 
wysokim poziomie.

Rok temu przeżyliśmy pierwszą edycję 
bez udziału zmarłej tragicznie pomy-
słodawczyni i kuratorki całego przed-
sięwzięcia – Joanny Puzyny-Chojki. 
Bardzo ważny w tej sytuacji okazał się 
panel dyskusyjny Nowy teatr – kondy-
cja, idee, perspektywy, na którym zasta-
nawiano się, czym właściwie jest owo 

1 Katarzyna Bolec, Nie taki znowu nowy, 
[Rec] Magazine 2017, numer 1; https://www.
dawne.teatralia.com.pl/gazeta-festiwalowa-
rec-magazine-festiwal-nowego-teatru-
rzeszow-17-26-11-2017/ [dostęp: 24.11.2019].

szerokie i enigmatyczne pojęcie „nowy 
teatr” oraz czy ma ono jeszcze jakieś 
znaczenie. Mam wrażenie, że również 
tegoroczny festiwal będzie w pewnym 
stopniu awangardowy. Nowością jest na 
pewno wprowadzenie do programu nurtu 
OFF-Konteksty. Będzie to także pierw-
sza edycja, której repertuar ułożył dy-
rektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
Jan Nowara w konsultacji z krytykiem 
teatralnym Tomaszem Domagałą, który 
znany jest na FNT z cyklu wieczornych 
rozmów o teatrze z twórcami spektakli 
konkursowych – czego i w tym roku nie 
zabraknie.

Spektakle, które będzie można zoba-
czyć w nurcie konkursowym, powinny 
przyciągnąć całe rzesze widzów, które 
uczestniczyć w festiwalu mogą zarów-
no biernie – oglądając spektakle na wi-
downi – jak i czynnie – stawiając się 
w pozycji jury i oceniając obejrzane 
przedstawiania. Na zakończenie festi-
walu przyznawana jest bowiem – obok 
nagrody dziennikarzy – nagroda publicz-
ności, która dla aktorów i twórców jest 
zazwyczaj najcenniejszym wyróżnie-
niem. Hasłem przewodnim 6. Festiwalu 
Nowego Teatru jest „Ja i/czy wspólno-
ta”, a więc można przypuszczać, że za 
pośrednictwem wydarzeń teatralnych 
uczestnicy spędzą najbliższe siedem dni 
na refleksji nad relacją jednostki z war-
tościami wspólnotowymi i normami 

Joanna Adamiec

Edycja cukrowa czy żelazna?

WSTĘPNIAK

fot.  Maciej  Mikulski
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społecznymi. Jak w tekście programo-
wym zapowiada dyrektor festiwalu, po-
chylimy się także nad kwestią medialnej 
presji, która kształtuje negatywne my-
ślenie o wspólnocie jako miejscu krępa-
cji, niepotrzebnych więzów, ograniczeń. 
Miejsce jednostki w społeczeństwie to 
temat przewijający się w kulturze od 

wieków, do którego na różne sposoby 
podchodzili myśliciele tacy jak Jean-
-Jacques Rousseau czy Alexis de To-
cqueville, uzależniając sformułowane 
wnioski od kontekstu historycznego i po-
zycji własnego państwa. Czy tym razem 
będzie podobnie? Spoglądając na listę 
zaproszonych teatrolożek i teatrologów 
z różnych środowisk naukowych, można 
przypuszczać, że dyskusja będzie zacięta. 
Jak na ten temat spojrzy profesor Katedry 
Performatyki Przedstawień na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, a także popularny 
eseista i krytyk teatralny– który do dzi-
siejszego teatru odnosi się z dużym dy-
stansem – prof. dr hab. Dariusz Kosiński, 
a jakie diagnozy postawi literaturoznaw-
ca i teatrolog z Uniwersytetu Gdańskiego  
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski? 
O tym przekonamy się piątego dnia 
festiwalu. 

Rok temu, by stworzyć spójną zapo-
wiedź festiwalowych spektakli, tropiłam 
ich punkty wspólne. Tym razem parale-
le są bardziej widoczne, a w większo-
ści dotyczą tematów egzystencjalnych. 
Odnoszę wrażenie, że dzisiejsza sztuka, 
a w szczególności sztuka tworzenia wi-
dowisk teatralnych, przepełniona jest 
obawą o to, co będzie dalej z miejscem 
człowieka na świecie, lękiem przed nie-
znanym, ludzkim zagubieniem i poczu-
ciem braku sprawczości. Nic dziwnego, 

że reżyserzy sięgają po te tematy. Moty-
wy zbliżającej się katastrofy, samotności, 
przemijania i odchodzenia przewijają 
się przez spektakle Jak ocalić świat na 
małej scenie? Pawła Łysaka oraz Śmierć 
w Wenecji, czyli czego najbardziej żału-
ją umierający w reżyserii Mikołaja Mi-
kołajczyka. Aktorzy koszalińscy, czyli 

komedia prowincjonalna Piotra Rataj-
czaka oraz Staff only Katarzyny Kalwat 
poruszają kwestię roli artysty w naszej 
kulturze, jego autonomii i wpływu, jaki 
wywiera na środowisko oraz odbiorców. 
Wśród spektakli konkursowych zobaczyć 
będziemy mogli także Idiotów Marcina 
Wierzchowskiego oraz teatralną ada-
ptację głośnej książki Doroty Masłow-
skiej, której temat po 17 latach zaczął 
się dziwnie uaktualniać (jak pisze sama 
Masłowska2), czyli Wojnę polsko-ruską 
pod flagą biało-czerwoną w reżyserii 
Pawła Świątka. Gospodarze festiwalu, 
których Lwów nie oddamy podbił serca 
jury dziennikarskiego w zeszłym roku, 
tym razem zaprezentują nam Mistrza 
i Małgorzatę, którą razem z zespołem 
„Siemaszki” przygotował Cezary Iber. 
Nurt główny zapowiada się więc me-
lancholijnie, ale na brak tematów do 
refleksji po obejrzanych spektaklach nie 
będziemy mogli narzekać!

2 http://fnt-rzeszow.pl/03-12-wojna-polsko-
ruska-pod-flaga-bialo-czerwona-rez-pawel-
swiatek-teatr-im-juliusza-slowackiego-w-
krakowie; [dostęp: 24.11.2019].

Aktor z y  prowincjonalni ,  fot.  Izabela Rogowska

Katarz yna Knychalska,  fot.  Karol  Budrewicz

OFF-KONTEKST Y

Aleksandra Kossowska

Więzi sukcesu
Kiedy obserwuje się dzisiejsze prą-
dy myślowe, kult ego oraz nacisk 
na budowanie i  rozwój osobowo-
ści, przychodzi do głowy pytanie 
o wspólnotę i zbiorowość. Szero-
ko rozumiany dyskurs zażyłości 
i  jedności obywatelskiej jest wy-
jątkowym zjawiskiem w dobie he-
donizmu multimedialnego. Dlate-
go właśnie scena OFF-Kontekstów, 
zaprogramowana przez Katarzynę 
Knychalską (redaktorkę naczelną 
portalu Teatralny.pl i współtwór-
czynię Ogólnopolskiej Offensywy 
Teatralnej oraz Festiwalu Teatrów 
Niezależnych „Zwrot” we Wrocła-
wiu) stawia na przedstawienia, któ-
re pokazują, że tylko w jedności, 
tylko we wspólnocie możemy osią-
gnąć sukces jako jednostka.

Wojna w niebie to przede wszystkim prze-
łamanie tabu. Relacja aktor-widz opiera 
się tu na budowaniu związku i porozu-
mieniu. Spektakl stworzony przez osoby 
niesłyszące i niedosłyszące to dobitnie 
zadane pytanie o wyłączenie jednostki 
ze wspólnoty w świecie, który jest tak 

ściśle związany z dźwiękiem, jak teatr. 
Ten spektakl to próba dotarcia do publicz-
ności i indywidualne formułowanie py-
tania o możliwości nawiązania kontaktu. 
Pompa Funebris pokazuje konieczność 
zawiązania wspólnoty w obliczu katastro-
fy ekologicznej. Kolorowy taniec życia 
i śmierci powoduje, że zacieśniają się 
więzy między członkami społeczności. 
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„[K]ażdy człowiek jest wieżą Babel, 
ponieważ u podłoża jego istoty nie 
ma jednolitego systemu wartości”1. 
W procesie badań nad teatrem ry-
tualnym Jerzy Grotowski stwier-
dza, że nie jest możliwe jego istnie-
nie, jeśli społeczeństwo nie uznaje 
podobnych wzorców moralnych. 
Można więc powiedzieć, że, jeżeli 
jesteśmy wieżą Babel, nie potrafi-
my stworzyć wspólnoty ani w niej 
żyć. Powyższa metafora zapadła 
mi w  pamięć do tego stopnia, że 
nasunęła mi się na myśl od razu 
po przeczytaniu zapowiedzi idei 
towarzyszącej kolejnej edycji Festi-
walu Nowego Teatru. Dyrektor Jan 
Nowara, uzasadniając hasło „Ja i/
czy wspólnota”, idzie o krok dalej 
w swojej refleksji i zadaje pytanie: 
w jaki sposób wspólnota traktuje 
jednostkę – ogranicza czy wspiera? 
Czy warto w takim razie należeć do 
wspólnoty? Czy da się być szczęśli-
wym we wspólnocie? Tegoroczne 
motto FNT nasuwa liczne skojarze-
nia, które skonfrontujemy w ciągu 
najbliższego tygodnia, oglądając 
zaproszone spektakle.

Aby pojawiły się odpowiedzi, trzeba za-
dać dobre pytania lub przedstawić pro-
blem. Na festiwalach zakres tych pytań 
określa zazwyczaj konkretna idea, mo-
tyw, idiom – czyli temat przewodni, który 
wzywa do namysłu nad kulturą, społe-
czeństwem i przyszłością. Powinien on 
prowokować dyskusję i prowadzić do 
nowych wniosków. W ten sposób „na-
zwane” wydarzenie z pewnością będzie 
bardziej odkrywcze i interesujące. Mo-
żemy to zaobserwować na przykładzie 
Malta Festivalu w Poznaniu – gdzie mo-
tyw przewodni zmienia się co roku, a ilu-
strują go interdyscyplinarne wydarzenia 
artystyczne, pobudzające uczestników 
do burzy mózgów nad zadanym tema-
tem. „Ochrzczony” festiwal buduje zatem 
przestrzeń do wymiany myśli.

1 J. Grotowski, Teksty zebrane, red.: A. Adamiec-
ka-Sitek, M. Biagini, D. Kosiński, C. Pollastrelli, 
T. Richards, I. Stokfiszewski, Wydawnictwo: 
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Te-
atralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Krytyka 
Polityczna, 2012, s. 362.

Maria Sławińska

Nowa wieża Babel

Mar t yna Łyko.  fot.  Monika Kal icka

Witold Mrozek.  fot.  Alber t  Zawada

Postapokaliptyczna wizja służy autorom 
do przedstawienia potrzeby budowania 
bliskości i zażyłości, pokazania, że po-
wszechna mobilizacja to zwycięstwo, że 
tylko działając razem nie jesteśmy ska-
zani na porażkę.

Skazany na porażkę jest za to ty-
tułowy bohater Tragedii Jana. Walka 
z trawiącymi społeczeństwo grzechami 
stawia bohatera przed wyborem wierno-
ści wspólnocie lub indywidualnej walki 
o moralne idee. Fuzja XVII-wiecznego 
tekstu Jakuba Gawatowica oraz dźwię-
ków i ruchu tak charakterystycznego dla 
twórców Teatru Chorea tworzą katartycz-
ne widowisko.

W świetle idei tegorocznego festiwalu 
Scena Nowej Dramaturgii koncentruje się 
wokół podstawowej komórki społecznej, 
którą jest rodzina. Kuratorami SND są 
reżyserka Martyna Łyko oraz krytyk te-
atralny Witold Mrozek. W zeszłym roku 
podczas festiwalu mieliśmy okazję obej-
rzeć Veni Vidi VR, performans-ekspery-
ment, który otwierał pierwszą edycję 
projektu. Tekst scenariusza został wyge-
nerowany przez komputer na podstawie 
improwizacji wykonanych przez „pod-
piętych” do VR-u aktorów, a po spek-
taklu rozgorzała bardzo emocjonująca 
dyskusja. Efektem kolejnych procesów 
twórczych w duchu nowej dramaturgii 
będą aż trzy czytania performatywne. 
Powstała podczas letniej rezydencji Fe-
bra Aldony Kopkiewicz zbiega się z po-
ruszanym przez Katarzynę Matwiejczuk 
pojęciem rodziny w Calineczce. Autorki 
przez pryzmat opowiadanych przez siebie 
historii diagnozują społeczeństwo oparte 
na braku zaufania. Niedoskonałości tra-
wiące rodziny nieuchronnie prowadzą 
do sprzeciwu następujących po sobie 
pokoleń. Bunt przeciwko fatalizmowi 

i aprioryczności działań społeczności 
porusza w swoim dramacie Michał Łu-

kowicz. Jego Superbohater to negacja 
zrównującego systemu, niepozwalają-
cego jego członkom na świadomą i po-
głębioną analizę, zajrzenie w głąb same-
go siebie. Powszechna globalizacja ze 
wszystkim tym, co za nią idzie, skłania 
do refleksji nad rolą jednostki i kieruje 
rozmowę ku poszukiwaniom odpowiedzi 
na pytanie „Ja i/czy wspólnota”.

Możliwość uczestnictwa w tak nie-
jednoznacznym procesie identyfikacji 
z założonymi wartościami, to próba dla 
każdego, komu na sercu leżą wartości 
piękna, dobra i prawdy. Potrzebnymi te-
raz w teatrze jak nigdy wcześniej.
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Nie trzeba jednak budować dużego 
festiwalu, aby przemycać idee. W Ka-
towicach we wrześniu odbyła się dru-
ga edycja festiwalu Open The Door. W 
samej nazwie eventu zawarta jest jego 
idea – „Open the door” oznacza w końcu: 
„otwórz drzwi”. „Otwórz się na świat, 
przełam swoje ograniczenia z nami i na-
szymi spektaklami” – można by dodać. 
Za tymi trzema słowami kryje się zapro-
szenie na przedstawienia z całego świata, 
których twórcy pochylają się nad życiem 
osób wykluczonych ze społeczeństwa, 
zepchniętych na margines.

Dodanie nowego członu do nazwy 
Rzeszowskich Spotkań Teatralnych 
w 2014 roku zmieniło charakter wyda-
rzenia. Festiwal Nowego Teatru sugeru-
je poszukiwanie i odkrywanie nowych 
granic teatralnych, otwarcie się na nową 
estetykę, tworzoną między innymi za po-
mocą nowych technologii oraz zaufanie 
nowym – młodym artystom, którzy mają 
okazję do zaprezentowania swojej twór-
czości. To główna idea, którą realizują 
organizatorzy, ale co roku dookreślają 
ją za pomocą kolejnych haseł: „Koniec 
i początek” w 2016 roku, „Nowe mitolo-
gie i dybuki” w 2017 roku oraz „Ja i/czy 
wspólnota” w tegorocznej edycji. Jak pi-
sała Joanna Puzyna-Chojka w 2015 roku: 
„Każdy festiwal powinien mieć swoją 
dramaturgię, ujawnioną przez zestawie-
nie ze sobą spektakli, tekstów, obrazów, 
idei, wreszcie – ludzi”2.

2 J. Puzyna-Chojka, Teatr w „Czasie oburzenia”, 
https://teatr-rzeszow.pl/article/idea-fnt-2015?l=2 
[dostęp: 23.11.2019].

Niedzielny, październikowy wieczór. 
Spektakl w jednym z warszawskich te-
atrów, scenariusz powstał w oparciu 
o klasyczny tekst. Recenzje pochleb-
ne: dzieło filozoficzne ujęte sprawnie, 
fachowo, uwspółcześnione o problem 
dyskryminacji, tak obecny w codzien-
nym dyskursie.

Rozmowy na sali cichną, zaczyna-
my. Postacie przemówiły. Podziwiam 
wspaniale opracowaną scenografię, która 
ożywa i dopełnia sztukę. Aktorzy raz po 
raz puszczają do nas oko, nie stronią od 
ironii i humoru.

Mija jednak pierwsza godzina, co za-
uważam na dyskretnym, lekko podświe-
tlanym zegarku. Bohaterowie sztuki po-
woli tracą moją czujność. Już wybiórczo 
przysłuchuję się wypowiadanym kwe-
stiom i tylko z wewnętrznego poczucia 
obowiązku udaje mi się po raz kolejny 
wrócić do roli widza. Dlaczego?

Mężczyzna siedzący obok mnie co-
raz rzadziej wybucha nieopanowanym 
śmiechem. Ogranicza się już tylko do 
parsknięć, a i w tym słyszę znak tej go-
dziny, która jest za nami, i świadomość, 
że jeszcze następną będziemy siedzieć 
w ciemności, we względnym bezruchu 
i z coraz dalej uciekającymi myślami. 
Nadal nie wiem – dlaczego?

Zaczynam przyglądać się aktorom 
ukrywającym się w zakamarkach sce-
nografii, którzy są już podobnie do nas 
widzami i słuchają kolejnych kwestii 

wypowiadanych przez swoich kolegów: 
„O czym teraz myślą? Czy robią właśnie 
listę zakupów lub planują kolację?”, za-
stanawiam się. 

Na scenie pojawia się męska nagość, 
ściśnięta cielistymi rajstopami. Jestem 
zaskoczona. Nie nagością na deskach 
teatru oczywiście, do niej zdążyłam się 
przyzwyczaić. Jestem zaskoczona rajsto-
pami i nie ukrywam, że to one skradły 
tę długą scenę. Zafascynowana śledzę 
każdy krok aktora i napawam oczy nie-
codzienną męską stylizacją. Na koniec 
długi monolog z kategorii ważnych, za-
gmatwanych oraz nudnych i, jak dobrze 
odgadłam, celowo jest tak zagmatwany 
i nudny, bo tym wszystkim kryje się iro-
nia uderzająca w dyskurs filozoficzny. 

Wychodzimy. Rozglądam się po sali, 
obserwuję twarze innych widzów. Chwy-
tam urywane komentarze, że monolog 
końcowy za długi, męczący… Czyli 
jednak. Jak zwykle krótka rozmowa ze 
znajomymi po spektaklu, wymiana spo-
strzeżeń, uzgodnienie wersji wydarzeń 
i możemy się rozejść. To budujące, że 
mamy podobne zdanie na temat sztuki, 
choć z początku wypowiadamy je ostroż-
nie, obserwując reakcję pozostałych.

Niemniej trudno jest się przyznać 
przed samymi sobą i innymi widzami, 
że teatr świetnie zrealizowany, chwa-
lony przez piękne głowy, budzi w nas 
ambiwalentne odczucia: „Wielka poezja, 
będąc wielką i będąc poezją, nie może 
nie zachwycać nas, a więc zachwyca”. 
Możemy jednak docenić sztukę, zwrócić 
uwagę na jej mocne i słabe strony, a po-
tem już tylko wspominać beżowe rajstopy 
okrywające męską nagość. 

Daria Danilczyk

Gdy nie zachwyca

Kadr z   f i lmu Rocky Horror  Pic ture  S how ,1975,  żródło:  w w w.ekrany.org.pl

fot.  PAC MIC
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Mateusz Kaliński: Jak wyglądała pra-
ca nad Febrą w ramach rezydencji Sce-
ny Nowej Dramaturgii? Czym w twojej 
perspektywie różni się doświadczenie 
pracy pod patronatem instytucji od 
pracy nieinstytucjonalnej?
Aldona Kopkiewicz: Przyjechałam do 
Rzeszowa i miałam cztery tygodnie, żeby 
napisać tekst. To dość szalone tempo na 
napisanie dramatu, ale nie mówię tego, 
by obwiniać Teatr im. Wandy Siemasz-
kowej. Po prostu takie są realia finanso-
wania pracy pisarzy w Polsce i nie tylko 
w Polsce. Właściwie dopiero teraz mam 
odpowiedni dystans, by wrócić do tego 
tekstu i zacząć go poprawiać. Zresztą 
tempo pracy dramaturga w teatrze także 
jest zbyt szybkie. A praca nieinstytucjo-
nalna? Możliwa tylko o tyle, o ile ma 
się gwarantowany dochód, inaczej jest 
niestety ograniczona koniecznością pra-
cy zarobkowej, która zawsze podkopuje 
proces twórczy artysty. 

Współpracowałaś w przeszłości z Ceza-
rym Tomaszewskim, teraz, w ramach 
rezydencji m.in. z reżyserką Weroni-
ką Szczawińską; co sądzisz o coraz 
popularniejszym modelu ścisłej współ-
pracy dramaturżki z reżyserką? Jak 
odnosisz się do tego w kontekście twojej 
innej działalności literackiej?
Po prostu zakładam, że teatr to nie wiersz 
albo opowiadanie. Nie jestem tak przy-
wiązana do tekstów pisanych we współ-
pracy, nie jest to twórczość tak bardzo 
własna. Teksty, które pisałam jako drama-
turg, powstały tylko na potrzeby danego 
spektaklu i nie mają wartości poza nim. 
Podczas rezydencji w Rzeszowie miałam 
z kolei napisać tekst w całości przeze 
mnie wymyślony i jedynie omawiany 
w trakcie pracy z Weroniką Szczawińską 
i Grzegorzem Niziołkiem. Inna sprawa, 
że ze względu na powszechność jedno-
razowych dramaturgii ciągle zadawałam 
sobie pytanie, czy pisanie dramatu ma 
w ogóle jakiś sens. Mało kto czyta dramat 
dla przyjemności, natomiast reżyser i tak 
dowolnie pozmienia tekst. Nie znalazłam 
jednak odpowiedzi, nie wiem, jak pisać 
dramat, żeby nie mieć poczucia pewnej 
daremności. 

Wydaje się, że przedstawiasz w Febrze 
historię „rodziny każdej”, a nawet za-
chęcasz czytelnika/widza, aby przez 
jej pryzmat przyjrzał się własnym re-
lacjom rodzinnym. Czy jest to próba 
uniwersalizacji problemu?
Relacje rodzinne stanowią podstawę tego, 
kim jesteśmy, jak się zachowujemy, jakie 
mamy problemy. Jest też oczywiście sys-
tem ekonomiczny i polityczny, ale żeby 
go zmienić, powinniśmy zacząć od po-
znania samych siebie. Żyjemy w czasach, 
gdy emocje stanowią coraz mniejsze tabu, 
a terapia staje się potrzebą powszechną. 
Nie dlatego, że życie rodzinne się roz-
padło i nastąpił kryzys. Właśnie bardzo 
dobrze, że nastąpił kryzys tradycyjnej 
rodziny, a to, że chcemy lepiej zrozumieć 
siebie i nasze więzi z innymi świadczy 
o postępie. Dlatego właśnie rodzinne 
traumy są dziś tak intensywnie eksplo-
rowane przez sztukę, także tę popkultu-
rową. Warto z tej perspektywy patrzeć 
również na modę na jogę, mindfulness, 
rozmaitych guru i coachów. To wszystko 
ma służyć odnalezieniu własnego „ja” 
i harmonii wewnętrznej. Niestety te po-
powe formy są dość powierzchowne, 
dlatego warto znaleźć takie drogi rozwo-
ju, w których rzeczywiście odbywa się 
praca nad transformacją „ja”, a nie tylko 
aplikacja chwilowej ulgi. I tu z pomocą 
przychodzą nie tylko psychologowie, 
lecz także artyści – co nie znaczy, że ar-
tyści mają przekładać terapię na sztukę. 
Artyści mają swoje sposoby, by budzić 
inne możliwości życia.

Wyczytałem w dramacie zbyt dużą do 
przeskoczenia różnicę pokoleniową, 
która zdaje się uniemożliwiać rodzicom 
szczerą relację z ich dziećmi. Jakie we-
dług ciebie mogą być przyczyny tego 

oddalenia między dziećmi a rodzicami? 
Wydaje mi się, że pokolenie naszych 
rodziców tworzą ludzie, którzy nie wy-
konali prawie żadnej psychologicznej 
pracy nad sobą. Nie mieli czasu, nie mieli 
wiedzy, nie widzą też potrzeby, by kwe-
stionować siebie. To może być zresztą nie 
tylko kwestia pokoleniowa, bo właśnie 
w miłości jesteśmy szczególnie narażeni 
na przemoc i władzę, a także komplek-
sy, rany i niemożności drugiej osoby. Te 
uczucia są bardzo złożone, lecz zwykle 
wypierane, skoro każdy ostatecznie wal-
czy o dobry obraz samego siebie. Poza 
tym nie trzeba miłości, by zakładać rodzi-
nę; dla wielu zresztą posiadanie rodziny 
jest ważniejsze od własnych uczuć.

Wydaje się, że można wpisać Febrę 
w długą tradycję tekstów dotykają-
cych w różny sposób tematu nudy czy 
zatracenia przez podmiot związku 
z otaczającym go światem i ludźmi, 
w zapowiedzi rezydencji nawiązałaś 
też do Fedry Corneille’a. Które tropy 
literackie interesują cię najbardziej?
Nawiązanie do Fedry jest luźne, Fedra 
zainteresowała mnie jednak tym, jak cała 
jest namiętnością, jak ten dramat rozgry-
wa się wokół możliwości wyrażania emo-
cji. Febra to właściwie przeciwieństwo 
takiej dynamiki, matka wydaje się cał-
kowicie pozbawiona wnętrza. Podobnie 
oddzielone od uczuć są też jej dzieci, lecz 
one nie są już w stanie tego wytrzymać, 
ich ciała upominają się o zmianę. Właśnie 
w tym kryzysie spotykamy Annę i Tade-
usza. Motyw nudy nie ma tu już roman-
tycznych i modernistycznych sensów, jest 
raczej chłodem po traumie, zapomnianą 
raną, która nie pozwala zaangażować się 
w życie, i wtedy właśnie wszystko staje 
się nudne.

Chłód po traumie
Z Aldoną Kopkiewicz, poetką, 
dramaturżką, laureatką Nagrody 
Fundacji im. Kościelskich, rozmawia 
Mateusz Kaliński

żródło:  miloszfest ival.pl
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Krzyżówka Rzeszowska – śladami miasta i ludzi teatru

Pionowo
1. Najsłynniejsza rola Wandy Siemaszkowej (z dramatu W sieci Jana Augusta Kisielewskiego).
2. Teatr … Rzeszowskiej, pierwsza zawodowa scena teatralna w powojennym Rzeszowie.
4. Teatr lalkowy, działający w Jarosławiu w latach 50., „protoplasta” Teatru Maska.
5. Rodzaj tymczasowego mostu, umożliwiającego przejście na drugą stronę lub (pieszczotliwie) znane rondo dla pieszych.
6. Potoczna nazwa Mostu Naruszewicza w Rzeszowie.
7. Jerzy (1933–1999), czołowa postać polskiego teatru w XX w., reżyser, teoretyk teatru, urodzony w Rzeszowie.

Poziomo:
3. Aneta, założycielka i dyrektorka Teatru Przedmieście.
8. „Stolica innowacji”.
9. Nazwa jednego z rzeszowskich teatrów; inaczej suburbia.
10. Nazwa Towarzystwa Gimnastycznego, w którego budynku mieści się obecnie część Teatru im. Wandy Siemaszkowej.
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Mateusz Kaliński

Ja!
Odkąd ogłoszono, że hasłem te-
gorocznego festiwalu ma być „Ja 
i/czy wspólnota”, to większość za-
interesowanych jakby poszalała 
na punkcie tej wspólnoty. Wiem 
to, ponieważ – jako członek redak-
cji  – mam dostęp do wszystkich 
tekstów napisanych do niniejszego 
numeru przez moje koleżanki. A 
one w ramach researchu sprawdziły 
co, gdzie i jak ktoś o pobratymstwie 
lub posiostrzaństwie powiedział. 
Tak więc o wspólnocie czytam po-
dwójnie. Brakuje mi tu jednak cze-
goś, a tym czymś jestem Ja.

W końcu to ta część hasła – wokół któ-
rego przez następny tydzień wszyscy 
solidarnie (wspólnotowo!) będziemy or-
bitować – rzuca się na samym początku 
w oczy. Logiczne, przecież jest pierwsza. 
A jednak odniosłem wrażenie, że pomija-
my ją niezręczną ciszą, jakby zawstydze-
ni. Bo kto chciałby gadać o sobie? Nie, 
lepiej pomówić o czym innym i milczeć 
znacząco, poczekać, aż ktoś inny coś 
o moim „Ja” powie. Brzmi dość absurdal-
nie? A czy nie lubimy przelewać „Ja” na 
każdy z tematów jaki wpadnie na języki? 
Czy nie przelewamy „Ja” na cały świat? 
Pamięta ktoś Dziennik Gombrowicza? 
Otwiera go taka seria:

Poniedziałek 
Ja.
Wtorek
Ja.
Środa
Ja
Czwartek
Ja1.

Ja rozbite na każdy dzień tygodnia i Ja 
rozlane po nich wszystkich.

Przyjrzyjmy się dokładniej tego-
rocznemu hasłu: „Ja i/czy wspólno-
ta”. Drugie w kolejności – a mam 
wrażenie, że także niedopieszczo-
ne – jest ciekawe zawahanie: „i/czy”.  
W tym pies pogrzebany, chciałoby się 
powiedzieć. Pomyślmy o pierwszej moż-
liwości: Ja i wspólnota. Czy to na pewno 
oznacza „mnie” w jakimś towarzystwie? 
Równie dobrze mogę to być ja melan-
cholijnie niezwiązany z jakąś – dajmy 
na to, sporo ich ostatnio – manifestacją. 
W drugim wariancie hasła manifestacja 
idzie na „mnie” (a to też nie raz, nie dwa 
się zdarzyło). Tak czy inaczej to „Ja” 
jakoś w tej wspólnocie się nie mieści.

Przypomniała mi się jedna z książek 
Freuda – Kultura jako źródło cierpień. 
Nie ma sensu teraz jej streszczać, tytuł 
mówi wszystko, czego potrzebujemy. 
W każdym razie wspólnota to domena 
kultury. A ona ogranicza moje popędy, 
pragnienia, myśli i zachowania. I teraz 

1 W. Gombrowicz, Dziennik. 1953–1956, Wy-
dawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 9.

wyobraźcie sobie, że niektórzy wymy-
ślają sobie jakieś hierarchie i trzymają 
się ich jak Głupi Jasio.

Można pomyśleć, że moje stanowi-
sko jest „antywspólnotowe”, ale – plot 
twist! – nic bardziej mylnego. Owszem – 
źródło cierpień, ale w innej książce Freud 
dodaje, że potrzebujemy wspólnot. Za-
pewniają poczucie bezpieczeństwa, po-
zwalają na rozwój jednostek itd. Problem 
jednak zaczyna się wtedy, kiedy wspól-
nota łapie reumatyzm, kostnieje i zastyga 
w strukturze, która „Ja” ze wszystkich 
stron uciska. Dodajmy do tego hierarchię, 
która, nie oszukujmy się, najczęściej jest 
nieuzasadniona i sztucznie ustalona – 
i mamy oto cierpienie. Czyli wspólnota 
źle, jej brak jeszcze gorzej. I co my z ta-
kim fantem mamy zrobić?

Parafrazując myśl Aldony Kopkie-
wicz2, bardzo dobrze, jeśli następuje kry-
zys wspólnoty. Tylko w ten sposób można 
ją zbudować. Problem, moim zdaniem, 
leży właśnie w momencie kształtowa-
nia się wspólnot czy relacji. Gdzieś tu-
taj znajduje się to kluczowe coś. Tylko 
skąd mamy wiedzieć co to właściwie 
jest? Prawda? Piękno? Cnota? Nie roz-
śmieszajcie mnie.

W tym miejscu właśnie najważniejsze 
okazuje się „Ja”.

2 Por. wywiad na stronie 6.


