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Maria Sławińska

Brecht kontra 
cieknący kran
Krzysztof, główny bohater Aktorów 
prowincjonalnych Agnieszki Hol-
land, ma nadzieję, że rola w spek-
taklu warszawskiego reżysera bę-
dzie przełomowa dla jego kariery. 
Tak jednak się nie dzieje, a zawie-
dziona nadzieja doprowadza go do 
upadku. Inspirowany tym filmem 
spektakl Aktorzy koszalińscy, czyli 
komedia prowincjonalna podejmu-
je wątek pracy artysty teatralne-
go – jego ambicji, lęków, frustracji 
czy pasji. 

Swoimi emocjami zespół dzieli się z pu-
blicznością, snując autentyczne opowie-
ści, które przeplatają się z epizodami 
mniej lub bardziej nawiązującymi do 
filmowego pierwowzoru. Dzięki pro-
stej formie inscenizacji najważniejszy 
staje się aktor – jako bohater historii 
oraz jako występująca przed nami – hic 
et nunc – osoba. Innymi słowy: drugi 
człowiek, który zmaga się z rzeczywi-
stością. Spektakl rozpoczyna się od pry-
watnych wyznań aktorów. Opowiadają, 
jak i dlaczego zaczęła się ich kariera 
w fikcyjnym teatrze w Koszalinie. Przy-
znają wprost, że było to jedno z ostat-
nich miejsc, w których chcieliby dostać 
etat – marzyli przecież o pracy w War-
szawie lub choćby innym, mniejszym 
mieście, ale za to z poważanym teatrem 
o krajowej renomie. Na pewno zwraca 
uwagę zgranie – zarówno odgrywanych 
bohaterów, jak i rzeczywistych aktorów, 
co daje całkiem ciekawe ujęcie tematu 
wspólnoty. Otóż – jeśli można tak po-
wiedzieć – jest to ekipa dograna raczej 

na zasadzie negatywności (nie za czymś, 
ale przeciwko czemuś).

Widoczne jest to szczególnie w sce-
nie pierwszej próby kostiumowej. Po-
kazuje ona niezadowolenie aktorów 
z niektórych decyzji artystycznych re-
żysera (jak wycięcie istotnych wątków 
ze scenariusza czy propozycja surre-
alistycznie eklektycznych, kosmiczno-
barokowo-sielankowo-romantyczno-
weneckich kostiumów) i ujawnia przy 
tym ich bezsilność wobec narzuconej im 
niekompetentnej władzy, braku perspek-
tyw zawodowych oraz „mitu Warszawki” 
czy legendarnego prestiżu, który przypo-
mina wielkanocną wydmuszkę. Warto 
także zauważyć na marginesie, że w tej 
samej scenie ujawniły się także subtel-
nie wzrastające napięcia i rozłamy we-
wnątrz grupy, pokazujące jak nietrwały 
typ relacji może się wytworzyć na braku 
pozytywnego spojenia.

Zainteresowanie widza kupuje tak-
że doskonale wyważone ironia i humor, 
a to pierwszy krok ku zaangażowaniu go 
w podejmowaną problematykę. W końcu 

chodzi o manifestację swojego istnienia – 
łatwo przecież przeoczyć zespół aktorski 
z miasta, którego umiejscowienie na ma-
pie mogłoby niektórym widzom sprawić 
niemały problem. I to właśnie najlep-
sza ilustracja prawdziwego problemu 
teatralnego rynku talentów – myślenia 
ograniczonego do wielkich ośrodków 
kulturalnych, z pominięciem tych mniej-
szych. Tak, jakby życie tam się nie toczy-
ło, jakby ludzie tam nie istnieli. Polska 
A, Polska B – i Polska spoza alfabetu. 
Więc taka malutka szpilka ironii, choć 
niezauważalna, niejeden balon samo-
zadowolenia potrafi przebić. Tylko, jak 
taką wyważoną – nie złośliwą! – ironię 
osiągnąć?

Reżyser Piotr Ratajczak postawił na 
szczerość bohaterów spektaklu, czyli 
aktorów reprezentujących samych sie-
bie. Metateatralność okazuje się tutaj 
środkiem do celu. Aktorzy tworząc fik-
cyjnych bohaterów de facto opowiadali 
o sobie i o własnych doświadczeniach.  
Joanna Krakowska w artykule o auto-
-teatrze w czasach post-prawdy pisze o  
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Koszalin tu, Koszalin tam
„Momencie Amatora” jako „najbardziej 
osobistej odpowiedzi na kryzys”1. Autor-
ka, tworząc ten termin, nawiązuje do fina-
łu filmu Amator Krzysztofa Kieślowskie-
go, w którym tytułowy bohater kieruje 
kamerę na siebie. Krakowska zauważa, 
że: „nie powoduje nim narcyzm – po-
woduje nim ból”. Parafrazując, aktorów 
koszalińskich podczas realizacji spekta-
kli prowadziła negatywność (szukająca 
jednak pozytywności!). To ona zmusił 
ich do stworzenia przedstawienia, które 
opowiada o trudnej sytuacji ekonomicz-
no-etycznej artystów prowincjonalnych.

Wylew żalu artystów w końcu jed-
nak zostaje przerwany. Przyznają, że nie 
mają się znowu aż tak źle – pracują na 
etacie, są lokalnymi celebrytami, a przede 
wszystkim cieszą się wolnością słowa. 
Inni mają gorzej, można pomyśleć. Wy-
powiadane na scenie kwestie pokazują, 
że aktor to tylko zawód i także on, jak 
każdy inny człowiek, zmaga się z szarą 
rzeczywistością. W teatrze próbuje me-
todą aktorską Brechta, a po powrocie 
do domu zajmuje się cieknącym kra-
nem. Opowiadane historie ukazują pe-
łen ludzkich doświadczeń pejzaż Polski. 
W energetycznym zespole cały czas tli 
się nadzieja na lepsze jutro, na ciekawszy 
artystycznie kolejny sezon. Na koniec 
spektaklu zdradzają swoje marzenia. Od 
politycznych wynurzeń przez prywatne 
zwierzenia do zdania, które może być 
dobrym podsumowaniem całego spek-
taklu: aktor marzy, by nie zapomnieć, że 
ma pracę, którą może się bawić.

1 Joanna Krakowska, Auto-teatr w czasach post-
-prawdy, [w:] Post-teatr i jego sojusznicy, red. 
Tomasz Plata, Warszawa 2018.

Odwołanie się do szerzej znanego 
publiczności utworu, czy to w for-
mie jego adaptacji, czy też poprzez 
luźniejsze nawiązanie do niego 
w tytule i/lub fabule niesie ze sobą 
pewne ryzyko dla artystów dra-
matycznych. Istnieje przecież za-
wsze niebezpieczeństwo, że każdy 
gest i każde słowo wypowiadane 
ze sceny będą oceniane w świetle 
źródłowego tekstu. Taką grę z fil-
mem Agnieszki Holland Aktorzy 
prowincjonalni podejmuje Paweł 
Ratajczak w swoich Aktorach ko-
szalińskich. Komedii prowincjonal-
nej i – sądząc po entuzjastycznej 
reakcji widzów – jest to gra w peł-
ni udana.

Ten ruch między tekstem a jego (do-
mniemanym?) źródłem nie jest jednak 
jedynym, jaki szybko ujawnia się w tym 
spektaklu. Już w pierwszej scenie aktorzy 
wykorzystują znane i sprawdzone meto-
dy, pojawiające się także zresztą później, 

w celu przełamania naturalnej dla teatru 
granicy oddzielającej publiczność od wy-
stępujących na scenie: przedstawiają się, 
opowiadają kilka słów o swoim własnym 
teatralnym doświadczeniu i związkach 
z Koszalinem, po czym przechodzą do 
odgrywania „właściwego” utworu. Za-
bieg ten, niebędący przecież sam w so-
bie już niczym zaskakującym, nabie-
ra tu o tyle szczególnego znaczenia, że 
koszalińscy aktorzy (zespół Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego) demaskują w ten 
sposób maski aktorów koszalińskich (wy-
imaginowanej grupy teatralnej z nad-
morskiego miasta), w rezultacie wzbu-
dzając jeszcze większą niż zazwyczaj 

w tego typu przypadkach niepewność 
dotyczącą prawdziwości tych wyznań. 
Dalej przedstawiana historia jest w du-
żej mierze zgodna z filmową inspiracją 
autorstwa Holland: do prowincjonalnego 
teatru przyjeżdża ceniony i rozpoznawal-
ny warszawski reżyser (Bartosz Budny), 
by razem z miejscowym zespołem wysta-
wić Wyzwolenie Wyspiańskiego. Aktorzy 
nie rozumieją jego koncepcji wykonania 
utworu, skrywającej w zasadzie brak wi-
zji i zrozumienia tekstu, przeciwko której 
najbardziej burzy się idealistycznie na-
stawiony najzdolniejszy aktor w teatrze, 
Krzysztof (Paweł Pabisiak), zmuszony 
jednocześnie radzić sobie z rozpadają-
cym się związkiem z żoną Anną (Beata 
Niedziela).

Przenosząc tę historię na scenę, au-
torzy posłużyli się klasycznymi w dużej 
mierze środkami. Poza wspomnianymi 
i często spotykanymi próbami anulowa-
nia podziału na widownię i scenę, warto 
podkreślić choreografię: ruch jest bardzo 
regularny, miarowy, oparty na powta-

rzalnych układach. Podobnie dzieje się 
z tekstem, często mówionym chóralnie 
lub kaskadowo, gdy stojący w szeregu 
aktorzy wypowiadają jeden po drugim 
kwestie dotyczące danej sytuacji scenicz-
nej. Można odnieść wrażenie, że jest to 
pewien ukłon w stronę teatralnej tradycji, 
bo jednocześnie przecież Aktorzy kosza-
lińscy dotyczą przede wszystkim spraw 
aktualnych. Z jednej strony jest to brutal-
na rzeczywistość teatru: chałtury, niskie 
pensje, ciągłe ryzyko utraty pracy i wid-
mo bezrobocia, z drugiej natomiast doty-
kające nas wszystkich zagadnienia spo-
łeczno-polityczne. W obu przypadkach 
Koszalin, jako prowincjonalne miasto 
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Daria Danilczyk

nauka porozumienia
mylone z Kaliszem i pewnie jeszcze kil-
koma innymi ośrodkami („Jedziesz przez 
Poznań, Piłę, a potem jest tylko las”, 
mówi aktor-cynik odgrywany przez Jacka 
Zdrojewskiego) służy jako zwierciadło 
pozwalające pokazać od innej strony pro-
blemy o charakterze ogólnym. Tworzą-
cy progresywny i postdramatyczny teatr 
reżyser być może ma niewiele więcej do 
zaoferowania niż przechwałki o stylu 
pracy „przejętym od mistrza Krystiana”, 
a peryferyjne miasto wcale nie jest gorsze 
niż wielkomiejski ośrodek, w równym 
zresztą stopniu dotykany przez decyzje 
rządzących (o czym aktorzy starają się 
przypomnieć za pomocą, momentami 
niestety już nieco zbyt intensywnych, 
politycznych aluzji).

Ujęcie historii prowincjonalnych arty-
stów w formule komediowej zdaje się nie 
szkodzić zbyt silnie całości utworu i po-
zwala wciąż wybrzmieć dramatycznym 
(w potocznym sensie) aspektom tej opo-
wieści. I choć w rezultacie wątek rozpadu 
małżeństwa Anny i Krzysztofa schodzi na 
dalszy plan, a w zasadzie zanika (stając 
się być może poprzez to zupełnie zbędny 
z punktu widzenia teatralnych Aktorów 
koszalińskich), jednocześnie dzięki temu 
pojawia się szansa na przedstawienie – 
w lekkiej, przystępnej formie – osobom 
luźniej związanym z teatrem charakte-
rystycznych, a często przecież niezro-
zumiałych z zewnątrz bolączek tego śro-
dowiska. Zarazem humor towarzyszący 
rozwojowi sytuacji na scenie, dialogom, 
a przede wszystkim kwestiom wypowia-
danym bezpośrednio do publiki pozwa-
la zatuszować zbyt pobieżne miejscami 
zarysowanie kilku postaci w porównaniu 
z filmem Holland. Aktor-pijak, przezy-
wany „bufetowym” (Wojciech Kowalski) 
czy lokalna gwiazda koszalińska (Żanetta 
Gruszczyńska-Ogonowska) byli najbar-
dziej interesujący (oraz zabawni!) wła-
śnie wtedy, gdy odgrywający ich aktorzy 
przekraczali wąsko rozumiane granice 
charakteru danej postaci.

Bez wątpienia ciepło przyjęty przez 
widzów (owacje na stojąco) spektakl Ra-
tajczaka stanowi interesujący melanż sty-
lów i wątków. Chociaż bardzo klasyczne 
metody wykorzystane w celu zaprezen-
towania bieżących zagadnień, wierne, 
ale nie odtwórcze odczytanie filmowe-
go pierwowzoru czy podstawienie pod 
dramat psychologiczny komedii mogą 
budzić różne emocje, tu bez wątpienia 
spełniły swoje zadania i opowiedziały 
coś widzom o koszalińskim teatrze i ko-
szalińskiej Polsce. Czyli właśnie o nas.

Drugi dzień Festiwalu Nowego Te-
atru zakończył spektakl Fundacji 
Migawka w reżyserii Dominiki Fe-
iglewicz Wojna w niebie, w którego 
tworzeniu brały udział osoby nie-
słyszące, niedosłyszące oraz słyszą-
ce. Scenariusz powstał w oparciu 
o utwór Josepha Chaikina, cierpią-
cego na poudarową afazję, czyli 
zaburzenia funkcji mowy i ruchu. 
Tekst dokumentuje jego zmagania 
z chorobą oraz trud włożony w po-
nowną naukę mówienia. Jest także 
świadectwem przemyśleń Chaikina 
na temat komunikacji, języka oraz 
wspólnoty i wykluczenia. Gościnnie 
wystąpił także Krzysztof Globisz, 
użyczając swojego głosu z offu – 
aktor Narodowego Starego Teatru 
w Krakowie podobnie jak Chaikin 
po przebytym wylewie utracił zdol-
ność mówienia i stopniowo odzy-
skuje tę umiejętność.

Utwór literacki przełożono na PJM (Pol-
ski Język Migowy), dzięki czemu mogli-
śmy go zobaczyć na scenie rzeszowskie-
go Teatru Maska. Wystąpiło przed nami 
czworo aktorów, którzy niemal zupeł-
nie bezgłośnie odgrywali kolejne sceny. 
Ich środkom ekspresji – ruchowi, mimi-
ce, okrzykom – towarzyszyły muzyka 
i światło, a także ściana, na której kredą 
rysowali anielskie skrzydła, by potem 
zamazać je w akcie buntu i bezsilności.

Jeszcze przed rozpoczęciem spektaklu 
publiczność poproszono o to, by usiadła 
jak najbliżej sceny, ze względu na kame-
ralny charakter występu. W ten sposób 
spotkanie widzów i aktorów było jeszcze 
bardziej osobiste. Wrażenie intymności 
pogłębiała ascetyczna scenografia oraz 
scena kalamburów jako próba nawiąza-
nia kontaktu performerów z oglądający-
mi. Świetna reżyseria świateł Krzysztofa 
Małachowskiego i muzyka Piotra Prze-
woźniaka stworzyły wspólnie atmosferę 
mistycyzmu i niezwykłości, szczególnie 
w pierwszej części spektaklu.

Z początku występujący dość oszczęd-
nie „przemawiali” w języku migowym, 
jednak brak płaszczyzny do nawiązania 
porozumienia z publicznością okazał się 
źródłem ich coraz większej wściekło-
ści oraz frustracji. Niezwykła ekspresyj-
ność aktorów i coraz bardziej desperackie 

gesty zdawały się trafiać w próżnię. Ten 
impas z kolei zmuszał oglądających do 
większej czujności w próbach odczyta-
nia znaczeń z szybko migających pal-
ców, dłoni, ramion. Aktorzy także nie 
zaprzestawali w poszukiwaniu wspólnego 
języka ze swoją widownią. W pewnym 
momencie rozpoczęli grę w naśladowa-
nie i zachęcili publiczność do zabawy 
w zgadywanie, kogo lub co w tej chwili 
odgrywają. Użyli do tego prostych, ob-
razowych gestów i szybko okazało się, 
że widownia bez problemu wskazywała 
kolejne rozwiązania. To był przełomowy 
moment Wojny w niebie, bo pokazał, że 
nawet w teatrze i to w niecałą godzinę, 
porozumienie między słyszącą (w więk-
szości) widownią a niedosłyszącymi wy-
stępującymi jest możliwe.

Na szczególną uwagę zasługuje wspa-
niała gra aktorów, którzy z nawiązką za-
stępowali mowę niezwykłą, przejmującą 
ekspresją ciała oraz plastyczną mimiką. 
Odsłaniali przed widzami targające nimi 
emocje i sprzeczności w poszukiwaniu 
własnej tożsamości. Całość dopełniała 
świetnie wpasowana perkusja – uderze-
nia w talerze i bębny zsynchronizowane 
zostały z kolejnymi tupnięciami i rucha-
mi aktorów. Niezwykłe wrażenie robiło 
poczucie rytmu, z jakim poruszali się 
występujący. Instrument okazał się ko-
lejnym narzędziem opisywania świata 
bez pomocy słów oraz mostem w ko-
munikacji między widownią a aktorami.

W Wojnie w niebie oddano głos tym, 
którzy są wykluczeni ze świata main-
streamowej kultury i którym na co dzień 
nie poświęca się uwagi. Sztuka podno-
si tym samym kwestię palącego braku 
wspólnego dla wszystkich typów fizycz-
nej sprawności języka, z którego pomocą 
możliwe byłoby włączenie na stałe osób 
niesłyszących do życia kulturalnego oraz 
społecznego. Zyskałaby na tym z pew-
nością każda ze stron.

 fot.  Piotr  Gr yźlak
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ach, jak pięknie żyć z kultury...

„Krytyk to reżyser, któremu się nie po-
wiodło; reżyser to aktor, któremu się nie 
udało; a aktor to człowiek, któremu nie 
wyszło” – mówi Tartaglia grany przez 
Łukasza Lewandowskiego w Księżnicz-
ce Turandot, nowej produkcji warszaw-
skiego Teatru Dramatycznego1. W śro-
dowisku teatralnym możemy spotkać się 
z wieloma podobnymi żartami i opiniami 
o tym, jak ciężko jest żyć będąc artystą. 
Choć w powszechnej świadomości panu-
je przekonanie, że aktorzy reprezentują 
życiowe spełnienie, zarówno materialne, 
jak i duchowe, publikowane obecnie ba-
dania rozprawiają się z tym mitem. 

Ująwszy tę kwestię historycznie, mo-
żemy zauważyć, że w starożytności za-
wód aktora uznawany był za nieprzyzwo-
ity obyczajowo, a teatr za znieważający 
Stwórcę i przeinaczający stworzony dla 
ludzi boski świat. Już w III wieku teolog 
Tertulian w swoim traktacie O widowi-
skach pisał, że „aktorzy są w pogardzie 
u Boga i ludzi” 2. Amatorzy sztuki teatral-
nej bywali wydziedziczani przez swoje 
rodziny i zmuszani do zmiany nazwiska, 
aby nie pohańbili rodu. Dopiero w XVII 
wieku zaczęto akceptować szkolne teatry 
w kolegiach jezuickich – gdzie uważano, 
że obycie ze sceną dodaje odwagi i ko-
rzystnie wpływa na zdolności oratoryjne 
młodych – oraz aktorstwo amatorskie 

1 C. Goldoni, Księżniczka Turandot, reż. O. 
Spisak, intermedia: T. Słobodzianek, Teatr Dra-
matyczny Miasta Stołecznego Warszawy, pre-
miera: 27.09.2019.
2 Tertulian O widowiskach, w: tegoż, Wybór 
pism, Warszawa 1970.

uprawiane przez arystokratów w celach 
rozrywkowych, w gronie odbiorców 
wywodzących się z podobnej warstwy 
społecznej. 

Wieki trwało dojście do momentu, 
w którym zajmowanie się teatrem zaczęło 
być traktowane jako coś nobilitującego. 
O obecnym prestiżu tego zawodu, nawet 
w lokalnej perspektywie, świadczy cho-
ciażby rosnąca frekwencja osób (podawa-
na w tysiącach) próbujących dostać się 
do akademii teatralnych w całej Polsce. 
Jak do tego statusu mają się najnowsze 
doniesienia i artykuły o przemocy w te-
atrach, mobbingu, zastraszaniu, bardzo 
niskich zarobkach, nieprzestrzeganiu 
kodeksu pracy, braku dialogu pomię-
dzy kierownictwem, aktorami a innymi 
pracownikami? 

W książce Bezkarnie. Etyka w te-
atrze3, wydanej w tym roku przez Scenę 
Roboczą, aktorzy, reżyserzy, badacze te-
atru i kuratorzy zastanawiają się nad gra-
nicami życia i sztuki. Ważą na szali etykę 
i dzieło, które często powstaje kosztem 
przestrzegania reguł społecznych. Czy 
jest jakieś usprawiedliwienie dla przemo-
cy w teatrze? W jednej z rozmów Gosia 
Wdowik (reżyserka) wraz z Dobromi-
rem Dymeckim (aktorem) wspominają 
o nadużyciach w teatrach oraz szkołach 
teatralnych oraz o pracy po godzinach 
w fatalnych warunkach za niskie wyna-
grodzenie. Wdowik przytacza także mniej 
popularny przykład sytuacji, w której 
represje nie wynikają z postępowania 

3 Bezkarnie. Etyka w teatrze, red. W. Rapior, 
Scena Robocza, Warszawa 2019.

reżysera czy dyrektora, lecz sabotażu 
aktorów, którzy za wszelką cenę chcą 
stłamsić i podporządkować sobie nowego 
(młodszego) twórcę4.

Kwestię przemocy w teatrze porusza 
także Monika Kwaśniewska w publi-
kowanych cyklicznie w „Didaskaliach” 
wywiadach z aktorami. Szczególnie fra-
pująca wydaje się wypowiedź Macieja 
Pesty5 na temat fuksówki, gdy starsi sta-
żem koledzy reprodukują przemoc, której 
sami doznali w trakcie swojej edukacji 
aktorskiej. Ta wynika często z nieprzy-
jemności doznanych ze strony profeso-
rów, przekonanych o swojej wyższości 
nad drugim człowiekiem. Pesta krytycz-
nie wyraża się także o warunkach, które 
pozwalają dyrektorom teatrów publicz-
nych „uważać teatr za swój prywatny 
folwark”, a reżyserom – na traktowanie 
aktorów jako machiny do odtwarzania ich 
często niewykonalnych pragnień. 

Nad ostatnim z tych zagadnień Kwa-
śniewska zastanawia się szerzej w osob-
nym artykule poświęconym pracy Kry-
stiana Lupy i zespołu nad spektaklem 
Factory 26. Jedną z pierwszych kon-
trowersji była kwestia wprowadzania 
aktorów w błąd przy powoływaniu ob-
sady. Trzymana w niepewności przez  
4 miesiące już trwających prób Marta 
Ojrzyńska w rozmowie skarży się, że 
powodowało to liczne napięcia z – będą-
cymi od początku w spektaklu – Joanną 
Drozdą i Małgorzatą Zawadzką. Adam 
Nawojczyk tłumaczy, że mogła to być 
manipulacja ze strony reżysera, który 
chęć wejścia młodej aktorki do obsady 
i związane z tym pomówienia przeniósł 
do spektaklu. Rozmówcy wspomnieli 
także o obecnej na próbach i poza nimi 
kamerze, wyłapującej intymne momen-
ty, które następnie zostały dołączone do 
akcji scenicznej. 

Kolejną osobą zajmującą się aktual-
nie kwestią statusu pracowników w te-
atrach jest Zofia Smolarska, która bada 
teatr instytucjonalny z perspektywy rze-
mieślników. W „Polish Theatre Journal” 
pojawił się jej artykuł o tym, w jaki spo-
sób władze teatralne umniejszają znacze-
nie własnych pracowni: scenograficznej, 
stolarskiej, perukarni, malarni etc. Swój 

4 Tworzyć teatr inaczej, w: Bezkarnie. Etyka 
w teatrze, s. 87-108.
5 Rozmowa Moniki Kwaśniewskiej z Maciejem 
Pestą, „Didaskalia”, nr 149, luty 2019, s.11-18.
6 M. Kwaśniewska, Między wolością a manipu-
lacją. Sytuacja aktorów i aktorek w „Factory2”, 
„Didaskalia”, nr 150, kwiecień 2019.

źródło:  issat.dcaf.ch
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aleksandra Kossowska

nie dla małomiasteczkowych  
dziewczyn

wywód Smolarska zaczyna od opisania 
obserwacji okoliczności z gdańskiego Te-
atru Miniatura, gdzie sukces zewnętrzny 
instytucji „stał w sprzeczności z sytuacją 
wewnątrz teatru, gdzie proces moder-
nizacji przebiegał bez wcześniejszych 
konsultacji z pracownikami technicznymi 
i pracowniami rzemieślniczymi”7. Idąc 
tym tropem, badaczka zauważa szereg  
paralelnych kazusów w innych teatrach. 
Doktorantka przytacza słowa Juliusza 
Osterwy, porównującego teatr do ludz-
kiego ciała: autor jest mózgiem, reżyser 
sercem, aktorzy duszą, robotnicy wnętrz-
nościami – żołądkiem i kiszkami. Tylko 
od „normalnego funkcjonowania tych 
organów zależy zdrowie sceny”8. Cały 
teatr pracuje na wspólny sukces i warto 
o tym pamiętać. 

Jak widać, życie w teatrze wcale nie 
jest takie kolorowe, a Monika Strzęp-
ka nie stworzyła Artystów jako serialu 
science-fiction9. Twórcza praca, mimo 
że dla wielu osób jest źródłem rozwoju 
i przyjemności, często wiąże się z duży-
mi nadużyciami. Cierpią rzemieślnicy, 
aktorzy, reżyserzy. Do tego łańcuszka 
opresji i wzajemnej pogardy dochodzą 
ciągle nowe ogniwa i choć podejmowane 
są oddolne inicjatywy walki z nadużycia-
mi (jak działalność aktorki i aktywistki 
Aliny Czyżewskiej), na razie możemy 
mówić o znikomym ich sukcesie. Czy 
rzeczywiście pięknie jest żyć z kultury? 

7 Z. Smolarska, Instytucyjna gastroskopia. Dia-
gnoza teatru publicznego z perspektywy rze-
mieślników teatralnych, „Polish Theatre Jour-
nal” 2015: https://www.polishtheatrejournal.
com/index.php/ptj/issue/view/19/showToc#, 
[dostęp: 18.11.2019].
8 Tamże.
9 M. Strzępka, P. Demirski, Artyści, Telewizja 
Polska przy współpracy Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego, Warszawa 2016.

„Być kobietą, być kobietą...” śpiewała 
moja mama podczas domowych czyn-
ności. Miałam wtedy może z osiem lat 
i bardzo chciałam być aktorką. Dorosłam, 
z czasem przestałam marzyć o scenie, 
jednak moja mama dalej nuci tę melodię, 
tylko trochę bardziej… gorzko. I dzisiaj, 
po wszystkich przejściach i przygodach, 
moich i nie moich, wiem już dokładnie 
o czym śpiewa Alicja Majewska i dla-
czego wtóruje jej moja mama. 

Agnieszka Holland w Aktorach pro-
wincjonalnych pokazuje walkę artystów 
o uwagę wielkomiejskiego realizatora. 
Kanwą fabuły jest praca zaściankowe-
go teatru i przygotowanie Wyzwolenia 
Wyspiańskiego przez pryzmat interpre-
tacji stołecznego reżysera. Twórcy Ak-
torów koszalińskich, czyli komedii pro-
wincjonalnej czytają film z 1978 przez 
utrzymujące się w mocy rozterki aktorów 
i aktorek.

Właśnie, aktorek. Wobec wydarzeń 
krakowskich1 nie chcę wygłaszać kolej-
nego elaboratu o tym, „o czym milcze-
liśmy w szkołach teatralnych”2. O prze-
mocy i przekraczaniu granic osobistych 
drugiego człowieka powstało wiele arty-
kułów, felietonów i esejów naukowych. 
Pozwólcie jednak, że skupię się na ich 
metropolitarnym charakterze. Mieszkając 

1 Sprawa aktorek Teatru Bagatela, które os-
karżyły dyrektora o molestowanie. Informacje 
dobrze zbiera reportaż powstały w programie 
„Uwaga!”.  
2 Tytuł międzynarodowej konferencji zorga-
nizowanej przez pracowniczki Akademii Teatral-
nej w Warszawie, która odbyła się na początku 
października w Teatrze Ochoty.

w dużym mieście często zapominamy 
o perspektywie lokalnej. Urodziłam się 
w Lublinie, ale krótko po tym moi rodzi-
ce podjęli decyzję o przeprowadzce do 
mniejszej miejscowości. Wychowałam 
się na Teatrze Telewizji, ponieważ tylko 
on był mi dostępny. Nocami czytałam 
recenzje ze spektakli w Warszawie, Kra-
kowie, Poznaniu czy Szczecinie. Każdy 
wyjazd do teatru był dla mnie ogromnym 
przeżyciem i utwierdzeniem w przeko-
naniu, że to właśnie jest moje miejsce. 
Kiedy pojechałam do szkoły teatralnej 
w jednym z największych polskich miast 
usłyszałam, że dziewczyny w teatrze 
się nie sprawdzają. Nie sprawdzają się. 
Dziewczyny. W teatrze. Byłam pewna, 
że problem stanowi moje pochodzenie. 
Z poczuciem wstydu wróciłam do domu, 
gdzie powstał mój osobisty manifest na 
bazie tego, o czym śpiewa moja mama – 
manifest wiary w siebie. 

Czy ja sprawdzę się w teatrze? Nie 
wiem. Jestem młoda. Jestem na samym 
początku drogi. Jestem w miejscu, któ-
rego nikt nie może mi zabrać, ani za-
bronić do niego dostępu ze względu na 
płeć czy małomiasteczkowość. Dla mnie 
liczy się sztuka. Ja jestem kobietą, a to 
jest mój manifest antyprowincjonalny. 
Do Warszawy przyjechałam z małego 
miasta położonego niedaleko granicy 
z Białorusią. Całe życie na własną rękę 
zdobywałam doświadczenia, które moim 
„lepiej urodzonym” rówieśnikom były 
dostarczane. Nie jestem gorsza, nie je-
stem mniej ważna, nie jestem byle jaka. 
„Być kobietą” to znaczy „robić swoje” 
i właśnie swoje zamierzam robić.
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nie ma kolorowych jarmarków
z Piotrem ratajczakiem, reżyserem spektaklu Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna,  
rozmawia joanna adamiec

Joanna Adamiec: Tworzy pan spekta-
kle w różnych polskich miastach, na 
stałe pracuje w Opolu. Dlaczego na 
realizację przedstawienia o marno-
ści aktorstwa teatralnego wybrał pan 
akurat Koszalin? 
Piotr Ratajczak: Teatr koszaliński to miej-
sce, z którym czuję ogromną więź. Mogę 
powiedzieć, że się przyjaźnimy. Bardzo 
lubię wracać do Koszalina. Tam zrealizo-
wałem pierwszy bardzo ważny dla mnie 
spektakl i za każdym razem spotkanie 
z koszalińskimi aktorami jest dla mnie 
intensywnym wydarzeniem. Nie musimy 
budować już nowych mostów porozu-
mienia, bo doskonale się wyczuwamy, 
dużo o sobie wiemy – także prywatnie. 
Kiedy aktorzy czują się bezpiecznie, dużo 
łatwiej jest rozpocząć szczerą rozmowę. 
Nasze energie gdzieś wzajemnie przepły-
wają. Właściwie pomysł na ten spektakl 
wyszedł od samych aktorów. Byli wtedy 
w takim punkcie swoich karier, życia ar-
tystycznego i prywatnego, że chcieli się 
wypowiedzieć na temat własnej kondycji 
i miejsca na ziemi. Padła taka propozy-
cja, a ja zdecydowałem się ten pomysł 
zrealizować. Miałem przekonanie, że 
dzięki tej naszej wspólnej energii uda się 
uzyskać szczerą, ważną wypowiedź na 
temat teatru, kondycji aktora, ale także 
w ogóle o tym, jak żyjemy – naszych 
codziennych dramatów, rozterek, emocji.

Ostatnim pana spektaklem byli Nie-
podlegli – dyplom IV roku aktorstwa 
warszawskiej Akademii Teatralnej. 
Wcześniej w – również warszawskim – 
Och-Teatrze zrealizował pan Stowarzy-
szenie Umarłych Poetów. Czy dostrzega 

pan jakieś różnice w pracy z młodymi, 
wchodzącymi dopiero w zawodowy 
świat aktorami, osobami funkcjonu-
jącymi w wielkim mieście, a aktorami 
z prowincjonalnego teatru?
Na szczęście nie. W przypadku Niepod-
ległych współpracowałem ze wspania-
łą grupą studentów, którym bardzo się 
chciało. Nie mieli żadnych pretensji ar-
tystyczno-celebryckich, byli bardzo zdy-
scyplinowani, pokorni, twórczy. Okazało 
się to dla mnie wspaniałym spotkaniem, 
które mocno doładowało mnie energe-
tycznie. Dało nadzieję na przyszłość 
i kopa do dalszej pracy. W Koszalinie 
pracują także fantastyczni aktorzy. Gru-
pa, która w pokorze i pełna pasji potrafi 
tworzyć wspólne przedstawienia. Bez 
narcyzmu, kłócenia się o to, kto ma więk-
szą rolę, zespołowo. W obu tych spek-
taklach udało się uzyskać pewien rodzaj 
więzi, bycia jednością. Bardzo się cieszę, 
że trafiam akurat w takie miejsca, gdzie 
można owe rzeczywistości wspólnoto-
we budować. 

Film Agnieszki Holland wpisuje się 
w falę kina moralnego niepokoju. Jed-
nym z założeń tego nurtu było tworze-
nie dzieł zaangażowanych politycznie. 
W Aktorach koszalińskich nawiązania 
polityczne pojawiają się jedynie w im-
prowizowanych, bardzo osobistych 
wypowiedziach Wojciecha Rogowskie-
go. Czy takie było początkowe założe-
nie – odcięcie się od polityki i skupienie 
w największym stopniu na kwestiach 
społecznych?
Zamierzona była dowolność. Początko-
wo miałem wrażenie, że to się może stać 

bardziej politycznym 
spektaklem. Także 
klimat w czasie po-
wstawania przed-
stawienia był bar-
dziej ostry. Wtedy, 
podczas pierwszych 
przebiegów, w trak-
cie tak zwanego 
„Hyde Parku”, gdy 
aktorzy wypowiadają 
się prywatnie, poja-
wiało się o wiele wię-
cej politycznych de-
klaracji, manifestów. 

Dzisiaj to jest faktycznie rzadsze. Tylko 
Wojtek zawsze sięga po temat polityczny. 
Ma do tego pełne prawo. Osobiście często 
angażuję się w spektaklach politycznie, 
ale tutaj miałem wrażenie, że o coś waż-
niejszego gramy, mówiąc patetycznie – 
o własne życie. Społeczno-polityczne 
uwikłania i tak w jakiś sposób wychodzą 
w opowieści aktorów. Czasem zdarza się 
taki dzień, że coś się dzieje na świecie 
albo w Polsce i wtedy nagle aktorzy tym 
przesiąkają. Zaczyna to pobrzmiewać 
w ich monologach, czy w rozmowie z wi-
downią. Lubię te momenty, bo są bardzo 
gorące. To reakcja aktorów na bieżącą 
rzeczywistość.

Ludziom związanym z teatrem pre-
zentowane w spektaklu sprawy nie 
są obce. Wydaje mi się jednak, że dla 
wielu widzów to wszystko nie jest tak 
oczywiste, a nawet może być bardzo 
zaskakujące. Zetknął się pan kie-
dyś z sytuacją, w której widzowie 
niedowierzali? 
Owszem. Ludzie często bardzo się dzi-
wią, szczególnie, kiedy Jackowi zdarzy 
się wypowiedzieć kwotę, jaką zarabia się 
na etacie w teatrze. Wtedy jest faktycznie 
taki pomruk niedowierzania. Z drugiej 
strony, istnieje w widzach coś takiego, 
o czym aktorzy w którymś momencie mó-
wią: „trochę nam współczujecie, a trochę 
byście chcieli się pobawić, tak jak my”. 
I chyba rzeczywiście publiczność tak to 
wszystko odczuwa.

fot.  Izabela Rogowska

fot.  Paul ina Kubas
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fot.  Piotr  Sroka

Doświadczenie dla każdego
z Dominiką feiglewicz, reżyserką spektaklu Wojna w niebie, rozmawia Paulina Kubas

Dominika Feiglewicz: Nie jestem do 
końca zadowolona z dzisiejszego wpro-
wadzenia dla publiczności. Dzisiejsza 
tłumaczka PJM (Polskiego Języka Mi-
gowego – przyp. red.) wystąpiła z nami 
pierwszy raz, nie powiedziałam wszyst-
kiego, co chciałam, by nie przedłużać…

Paulina Kubas: Cieszę się, że wpro-
wadzenie jednak zaistniało. Muszę 
przyznać, że jako osoba, która zo-
baczyła Wojnę w niebie po raz dru-
gi, zauważam, jak bardzo pomaga 
ono zrozumieć widzom skąd wynika 
skokowa, impulsywna dramaturgia 
przedstawienia.
Joseph Chaikin napisał Wojnę w niebie 
w ramach walki z własną afazją. Krzysz-
tof Globisz, który występuje w przedsta-
wieniu jako Głos, używał tego tekstu, 
by szukać własnych środków ekspresji. 
Oba te przykłady łączy wiele prób mó-
wienia, fizycznego wysiłku i poszukiwań 
tożsamości. Wybrane fragmenty z tekstu 
najpierw przełożyliśmy na PJM, następ-
nie konsultowaliśmy z innymi tłumacza-
mi oraz innymi osobami niesłyszącymi, 
by sprawdzić, czy będą one zrozumiałe. 
Utwór sam w sobie jest egzystencjal-
ny i metaforyczny, co nastręcza proble-
mów głuchym, więc tłumaczenie musi 
obejmować także sens słów. Dopiero 
później na ten szkielet nałożyliśmy kon-
kretną historię i narrację – świat, który 
przedstawiają aktorzy. Zatem tekst Cha-
ikina został właściwie zastąpiony prze-
kładem na język migowy. Co ciekawe, 
Chaikin w pewnym momencie rozpoczął 
naukę migania, szukał ponadwymiaro-
wości słowa. Nie chciałam pokazywać 

nikogo z pozycji „ojej, my – głusi, nie 
możemy się z wami skomunikować”, 
lecz powiedzieć coś o komunikacji per 
se. Ja, słysząca, również mam trudność 
z wysławianiem się, wyrażaniem, czego 
chcę i co czuję, i odbieram to także jako 
przykry element współczesnego świata 
oraz codzienności wielu osób.

Wasz spektakl paradoksalnie zapewnia 
widzom wyjątkowe poczucie komfortu, 
jak na dzieło przygotowane głównie 
w niezrozumiałym, przynajmniej dla 
mnie, języku migowym. Połączenie 
ruchów tanecznych, gestykulacji czy 
mimiki z PJM uświadamia, że cząst-
ką wspólną każdego języka jest mowa 

ciała.
Chciałam, by ten spektakl był doświad-
czeniem dla każdego, bez względu na 
znajomość języka migowego i bez pro-
tekcjonalnego współczucia dla członków 
wykluczonej grupy społecznej. Często 
po Wojnie… organizujemy jeszcze spo-
tkania z widownią i na nich wychodzi 
to, co ludzi w tym spektaklu wzrusza 
i jak duże znaczenie dla niesłyszących 
ma wieczór w teatrze bez konieczności 
czytania napisów.

W wywiadach mówisz o ciszy w tym 
spektaklu, tymczasem jest głośno! I nie 
mam tu na myśli wyłącznie perkusisty 
z zestawem w kulisie, lecz miganie ak-
torów i aktorek. Ciągle perorują, mó-
wią w najbardziej oczywisty dla nich 
sposób. Czy zdarzyło ci się uciszać ich 
w trakcie pracy?
Na początku pracy nad spektaklem zało-
żyliśmy, że muzyka dla niesłyszącej ob-
sady musi pełnić rolę przekaźnika rytmu, 
czyli wiązać się z uderzeniami, wibra-
cjami, tańczeniem boso… Tymczasem 
aktorzy i aktorki wypracowali w oparciu 
o ruch własny rytm wewnętrzny, a per-
kusja stała się dodatkiem do ich działa-
nia, i to mało znaczącym, ponieważ fala 
dźwiękowa jest różnie odczuwalna dla 
każdego ciała. De facto to rytm ciał wy-
znacza teraz takt perkusji.
Współpracę w grupie zaczęliśmy od sa-
mego zapoznawania się ze sobą. Przez 
parę miesięcy spotykaliśmy się minimum 
raz w tygodniu na kilka godzin. Poszuki-
waliśmy siebie w sobie nawzajem, mo-
toryki własnych języków. Wchodziłam 
w ich świat, uczyłam się języka migo-
wego, jednocześnie zachęcając aktorów 
i aktorki do gadania, artykułowania swo-
jej mowy i głosu na równi z miganiem. 
Krzyk Dominiki Kozłowskiej z końca 
spektaklu przyszedł z czasem, nie było 
go na premierze. Nie miała odwagi, by go 
z siebie wydobyć. Tkwiła w przekonaniu, 
że jest śmieszny, dziwny. Tymczasem jej 
charakter zawiera się w tym krzyku – 
buntowniczość, moc, ekspresja wyrazu 
i energia cielesna. Dla mnie ta scena jest 
jej totalnym uwolnieniem, nie istnieje 
już nic więcej ponad to. Cieszy mnie, 
jak ten spektakl w ewoluuje w aktorach 
i ich rozwija, dodaje odwagi.

fot.  Izabela Kubrak
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PSYcHotro(l)teSt 2019. jaką papugą jesteś? 
Masz przed sobą test składający się z 7 pytań. Wybieraj odpowiedzi najbardziej pasujące do ciebie. Literka, którą zaznaczałeś/
aś największą liczbę razy (A, B lub C), podpowie ci, z którym gatunkiem papugi możesz się utożsamiać. 
Na co wydał(a)byś swoje ostatnie pieniądze?

A) Wizytę w Piccolo Teatro di Milano 
B) Miksturę odmładzającą 
C) Wyjazd na Festiwal Filmowy w Cannes

Co jest dla ciebie najważniejsze w spektaklu?
A) Fabuła
B) Dobra gra aktorska
C) Scenografia

Co najbardziej przypomina ci dzieciństwo?
A) Znalezione na strychu książki
B) Zdjęcia z albumu rodzinnego
C) Ukochana postać z Wieczorynki

Jaki kolor najbardziej kojarzy ci się z radością?
A) Zielony
B) Żółty 
C) Niebieski

Jaką zjawą z Wesela Wyspiańskiego chciał(a)byś być?
A) Stańczykiem
B) Upiorem
C) Wernyhorą

Który z autorów wykorzystał najlepiej mit o Amfitrionie, 
tworząc swój dramat?
A) Plaut (Amfitrion)
B) Witalis z Blois (Geta)
C) Molier (Amfitrion)

Którą postać z Hamleta darzysz największym szacunkiem?
A) Ofelię

B) Hamleta
C) Grabarza

Rozwiązanie:
Najwięcej odpowiedzi A:
Jesteś papugą ARĄ
Jesteś bardzo otwartą i towarzyską osobą. Podobnie jak ary, 
łatwo się oswajasz. Jesteś osobą tolerancyjną. Szybko się 
uczysz. Nie masz wielkich wymagań. Jako przekąski naj-
chętniej wybierasz owoce i orzechy. 

Najwięcej odpowiedzi B:
Jesteś papugą NIMFĄ. 
Jesteś spokojną osobą, lubiącą spędzać czas w domu. Za-
martwianie się błahymi sprawami nie leży w twojej naturze. 
Jeśli już zdecydujesz się na wakacje, to spędzasz je w cie-
płych krajach leżąc plackiem na plaży.

Najwięcej odpowiedzi C:
Jesteś papugą FALISTĄ.
Imprezom w dobrym gronie zawsze mówisz tak, nawet jeśli 
to środek tygodnia. Lubisz podróżować po świecie. Najlep-
szym antydepresantem są dla ciebie zakupy, nieważne czy 
wchodzisz do spożywczaka, czy drogiego butiku. 

Uwaga! Quiz wraz z rozwiązaniami nie mają żadnego odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości i wynikają jedynie z kreatywności 
i wyobraźni autorki. Psychotro(l)test miał jedynie charakter 
satyryczny, nie mający na celu obrażenia żadnej osoby (ani 
ptaka).


