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Daria Danilczyk

Wyzwolić siebie 
z siebie
Idioci Marcina Wierzchowskiego 
czerpią inspirację z filmu Larsa von 
Triera, na co wskazuje tytuł sztuki 
i adnotacje w materiałach informa-
cyjnych. W spektaklu zapożyczono 
koncept, w którym grupa przyjaciół 
udaje osoby z niepełnosprawnością 
umysłową, natomiast akcentowana 
jest jednak nieco inna refleksja nad 
przedstawioną problematyką.

Zasadnicza akcja rozgrywa się w „ma-
gazynie”, czyli zaadaptowanej do życia 

ludzie okazują im wiele sympatii i czu-
łości. Jaki wobec tego ma znaczenie ich 
projekt, skoro udawana niesprawność 
pokazała jedynie, jak wielu jest dobrych 
ludzi wokół? Członkowie grupy zaciekle 
walczą o własną wolność, czyli odrzuce-
nie schematów związanych z dorosłością 
i wyzwolenie „siebie z siebie”. Głębsza 
analiza pokazuje jednak, że problematy-
ką ukazaną w sztuce nie jest zanikanie 
„dziecięcości” w bohaterach czy niemoż-
ność odnalezienia w sobie prostoty oraz 
naturalnej radości, ale raczej nieustające 
wyłanianie się dziecka w straumatyzo-
wanym dorosłym. Postacie w chwilach, 
gdy przychodzi im się zmierzyć z pro-
blemami, chronią się przed nimi przez 
spastykowanie. Tym samym unikają od-
powiedzialności i odwlekają moment 
ostatecznego rozpadu wspólnoty. Jest to 

przestrzeni, w której bohaterowie budują 
wspólnotę opartą na przyjaźni. Razem 
się bawią i spastykują, czyli zachowują 
się jak osoby z różnymi niepełnospraw-
nościami. Odwiedzają ich zaniepokoje-
ni bliscy i próbują zabrać swoich pod-
opiecznych od dziwnych znajomych, co 
spotyka się ze sprzeciwem grupy. Mamy 
do czynienia z interesującą refleksją nad 
prawem rodziców do kontrolowania życia 
dorosłych już dzieci oraz ich nieustają-
cymi oczekiwaniami i pretensjami. Za-
stanawiamy się nad tym, czy opiekunami 
kieruje rzeczywista troska, a może roz-
paczliwa samotność wynikająca z wła-
snych braków i traum?

Kolejne sceny przeplatają się z wy-
świetlaniem filmów nagranych w prze-
strzeni publicznej, przedstawiających 
spastykowanie bohaterów. Napotykani 
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interesujące wyjście poza narrację von 
Triera, dzięki czemu poprowadzona re-
fleksja kieruje widzów w inny obszar 
interpretacyjny.

Na szczególną uwagę zasługuje stwo-
rzona przez Katarzynę Minkowską sce-
nografia. Zasadnicza część spektaklu roz-
grywa się we wspomnianym magazynie, 
czyli w miejscu wypełnionym gąbka-
mi. Miękkie tworzywo w naturalny spo-
sób przywodzi na myśl bezpieczeństwo 
i komfort. Postacie otaczają się mate-
racami, a w jednej ze scen bohaterka 
układa z nich ścianę, którą chce się od-
grodzić od matki. W pewnym momencie 
kolejne osoby wypychają część gąbek ze 
ściany, na której był wyświetlany film. 
Bardzo trafnie ukazało to symbolicz-
ny i dosłowny rozpad tej bezpiecznej, 
wspólnej przestrzeni. 

Wraz z postępem akcji spektaklu wi-
dzowie są dwukrotnie proszeni o zmianę 
miejsca. Dzięki temu zabiegowi nawią-
zuje się pewna intymność i bezpośred-
niość – aktorzy często zbliżają się do 
oglądających, siadają między nimi. Ostat-
nia scena rozgrywa się w specjalnie przy-
gotowanym pokoju. Wszyscy gromadzą 
się wokół łóżka umierającej matki jednej 
z bohaterek. Następuje wyjątkowe przeła-
manie konwencji teatralnej, znika podział 
przestrzenny między widzami a aktorami. 
Oglądający stoją w dużym ścisku, by zo-
stawić minimum potrzebnej przestrzeni 
dla występujących. W oczywisty spo-
sób scena ta wywołuje duże poruszenie, 
szczególnie, kiedy jedna z postaci zadaje 
sobie głośno pytanie, co ona powiedzia-
łaby ojcu, gdyby ten umierał. Kolejni 
bohaterowie ustami swojej przyjaciółki 
wymawiają słowa pożegnania do swoich 
bliskich. Tym samym podobna refleksja 
uruchomiona zostaje prawdopodobnie 
także w widzach i jest to być może zbyt 
nachalne, szczególnie, jeśli weźmiemy 
pod uwagę już i tak szczególny charak-
ter tej sceny. Niemniej jednak terapeu-
tyczny, wyznaniowy charakter pożegnań 
dopełnia dobrze problematykę spekta-
klu – bohaterowie potrzebują medium, 
by powiedzieć swoim bliskim o tym, co 
do nich czują.

Idioci Wierzchowskiego są zatem cie-
kawym, choć nie dosłownym przetwo-
rzeniem filmu von Triera. W spektaklu 
główny nacisk położono na indywidualne 
poszukiwania bohaterów akceptacji u bli-
skich, a tak naprawdę – w sobie samych.

Prawda płynie z ust dzieci, prostacz-
ków najmniej skażonych cywiliza-
cją oraz szaleńców. Dlatego grupa 
przyjaciół postanawia zamiesz-
kać w  opuszczonym magazynie 
i  w poszukiwaniu wewnętrznego 
„świętego idioty” naśladuje nie-
pełnosprawnych umysłowo. Osta-
tecznie jednak próby odnalezienia 
„ja” uwolnionego od wpływu spo-
łeczeństwa i przede wszystkim ro-
dziny kończą się porażką.

Inaczej niż w filmowym oryginale, 
w spektaklu Marcina Wierzchowskiego 
spastykowanie – czyli owo udawania 
osób upośledzonych, tak na zewnątrz, jak 
i wyłącznie we własnym gronie – nie ma 
na celu obnażenia nihilizmu i egoizmu 
panującego w ponowoczesnym społe-
czeństwie dobrobytu. Zadanie, które ta 
niewielka komuna sobie stawia, jest za-
miast tego określone pozytywnie, jako 
wydobycie tkwiących w ludziach pokła-
dów dobra. Z jednej strony przyjaciele 
próbują stworzyć dla siebie nawzajem 
bezpieczną przestrzeń, gdzie każdy może 
pozwolić sobie na ekspresję tłumionych 
emocji i liczyć na akceptację, z drugiej 
natomiast każde wyjście grupy na ulice 
Łodzi, jako osoby z niepełnosprawnością, 
ma w założeniu wywołać uśmiech u dru-
giego człowieka. Nie ma tu mowy o fil-
mowych scenach wyłudzenia pieniędzy 

w restauracji pod pretekstem upośledze-
nia, a zamiast tego pojawia się wręczanie 
kwiatów sprzedawczyniom w sklepie. 
Nagrania z tych interakcji prezentowa-
ne są na ścianie zamykającej zapełnioną 
gąbkami przestrzeń magazynu, w którym 
toczy się większa część akcji – projekcje 
wideo w Idiotach służą jednak nie tylko 
urozmaiceniu narracji ukazując wyjście 
aktorów poza mury teatru i będąc także 
dokumentacją namacalnej ingerencji ar-
tystów w życiu społeczne. W ramach tego 
pokazana zostaje na przykład współpraca 
(rozmowy, wspólna zabawa) z osobami 
z zespołem Downa.

Mimo to projekt uwolnienia dobrego 
wnętrza członków grupy oraz mieszkań-
ców Łodzi ponosi porażkę. Podstawo-
wymi, ale nie wyłącznymi przyczynami 
tego niepowodzenia są narastające po-
między przyjaciółmi konflikty, a także 
presja członków ich rodzin, od czasu 
do czasu naruszających granicę dzielącą 
magazyn od świata zewnętrznego. Licz-
ba konfrontacji z bliskimi zostaje zresztą 
w porównaniu do filmu zwielokrotniona, 
raczej z korzyścią dla Idiotów łódzkiego 
Teatru im. Stefana Jaracza. Szczegól-
nie udana jest groteskowo-mieszczańska 
scena uwodzenia Marcela (Huberta Jar-
czaka) przez starszą już wiekiem ciotkę 
(Bogusławę Pawelec) jednej z uczestni-
czek całego projektu (Katarzyny Cynke), 
wybijająca na chwilę z nowoczesnego 



3

fot.  Paul ina Kubas

RECENZ JA

bądź co bądź rytmu spektaklu poprzez 
zgrabne nawiązanie do klasycznych ko-
mediowych motywów. 

Kolejny powód niepowodzenia grupy 
tkwi jednak strukturalnie głębiej. Postępy 
w „wyzwalaniu siebie z siebie” odsłaniają 
ostatecznie pustkę kryjącą się za prze-
pływami sił i napięć, grami czynników 
społecznych i rodzinnych wpływających 
na indywidua od zewnątrz. Bohaterom 
nie tylko trudno jest uwolnić się od real-
nych zobowiązań (jak związek czy dzie-
ci), lecz także stale przeglądają się oni 
w swych matkach lub ojcach. Zarówno 
mit trwałego, substancjalnego „ja”, jak 
i autonomicznej kreacji podmiotu okazują 
się ostatecznie nieosiągalnymi ułudami. 
Z tej perspektywy końcowa scena rozgry-
wana w obłożonym kwietnymi tapetami 
pokoiku okazuje się czymś znacznie wię-
cej niż nastawionym na tanie wzrusze-
nie widzów emocjonalnym szantażem. 
Szepcząc po kolei Ewie, siedzącej przy 
łóżku umierającej matki, słowa, które 
„idioci” chcieliby skierować do własnych 
rodziców, przyjaciele przyznają się do 
poniesionej porażki i akceptują ją. Nie 
mogą usunąć tych relacji, ale być może 
są w stanie przenieść ich energie na twór-
cze i wzmacniające procesy.

Warto przy tym pamiętać, że to zakoń-
czenie jest końcem wyłącznie w sensie 
struktury utworu. W czysto chronolo-
gicznej warstwie historii zamyka ją scena 
otwierająca spektakl: wszyscy członko-
wie grupy znów się spotykają, mogąc 
nawzajem cieszyć się swoją obecnością. 
Nie trzeba więc śpiewać za Przemysła-
wem Gintrowskim:

„A ja na złość im – nie należę.
I tak beze mnie – o mnie – gra.
Jednego nikt mi nie odbierze:
Ja jestem ja, ja, ja.”

Czytanie performatywne Super-
bohatera Michała Łukowicza w re-
żyserii Beniamina Bukowskiego 
otworzyło program Sceny Nowej 
Dramaturgii podczas 6. Festiwalu 
Nowego Teatru  – projektu mają-
cego na celu połączenie zdolnych 
reżyserów i  dramaturgów już na 
początkowym etapie prac nad wy-
stawieniem. Co można powiedzieć 
o efektach pracy pierwszego duetu 
po niedzielnym pokazie?

Na pewno dał sporo satysfakcji samym 
finalistom, o czym otwarcie powiedzieli 
Łukowicz i Bukowski w dyskusji koń-
czącej spotkanie. A tematyka przygoto-
wanego przez nich dzieła nie należy do 
przyjemnych i łatwych w odbiorze. Twór-
cy odważyli się przedstawić inspirowaną 
własnymi doświadczeniami i aktualnymi 
wydarzeniami w Polsce historię przecięt-

nej szkoły średniej dotkniętej kryzysem 
nauczania. Kryzysem tak głębokim, że 
odpowiedzialność za wspólnotę i wpływ 
na postawy moralne, które powinny być 
powiązane z zawodem nauczyciela, ule-
gają rozpłynnieniu i wymieszaniu z inny-
mi podmiotami zaangażowanym w sys-
tem edukacji.

W placówce dochodzi do interwencji 
prokuratury i swoistego sądu nad szkol-
nictwem. W imię dobra (własnych) dzieci 
następuje publiczne (bo transmitowane 
przez telewizję) poniżenie dyrekcji i gro-
na pedagogicznego, obarczenie ich winą 
za niewłaściwe zachowanie uczniów, 
złe wyniki egzaminów, nieodrobione 
zadania domowe, za stwarzającą zagro-
żenie instalację elektryczną w szkole, 
a nawet za to, że nie są respektowaną 
grupą społeczną. Kluczem do „lepszej 
szkoły” ma być oczywiście jeszcze cięż-
sza praca nauczycieli za te same, niskie 
płace. Riposty ze strony pedagogów są 
nie mniej agresywne niż ataki Pani Pro-
kurator – niestosowne, pełne inwektyw 
względem młodych i rodziców, brutalnie 
odsłaniające niezrozumienie czy nawet 
nienawiść do wykonywanego zawodu. 
Sytuacja wydaje się więc nie mieć wyj-
ścia. Wypalona zawodowo polonistka 

Alina marzy o superbohaterze, który był-
by w stanie magicznie naprawić system 
edukacji w Polsce.

Nieco kiczowate, tragikomiczne wes-
tchnienie nauczycielki wzbudza we mnie 
skojarzenia z popkulturowymi narracja-
mi o herosach, postaciach z nadprzyro-
dzonymi zdolnościami. Ten trop zdają 

Paulina Kubas

Sprawa jest poważna

Kadr z   f i lmu Idioc i  Larsa von Tr iera źródło kultura.onet.pL
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Тборяще ся юрод
Wspólnota, którą  budują boha-
terowie Idiotów Larsa von Triera, 
można by nazwać wspólnotą ne-
gatywną, czyli taką, która się za-
wiązuje nie dla czegoś, lecz prze-
ciwko czemuś. Przynajmniej, jeśli 
chodzi o większość jej członków. 
Ten aspekt negatywny wydaje się 
o  tyle istotny, o  ile przez prawie 
cały film widz uznaje, że celem 
grupy jest odkrycie swojego „we-
wnętrznego idioty”.

Co to znaczy? Większość opisów, które 
możemy znaleźć w internecie, fabułę 
Idiotów streszcza w dość enigmatycznym 
stwierdzeniu, że grupka znajomych po-
stanawia udawać osoby z niepełnospraw-
nością umysłową. Przyswajają więc nie-
normatywne zachowanie i odtwarzają je 
zarówno między sobą, jak i w miejscach 
publicznych. Nieformalny lub formalny, 
nie tak łatwo to stwierdzić, przywódca 
„idiotów”, Stoffer, swoje działania czę-
ściowo tłumaczy próbą przeciwstawie-
nia się burżuazyjnemu społeczeństwu, 
mieszczańskiej mentalności i kabotyń-
skiej moralności. I faktycznie – grupa 
wprowadza w „pełną dobrej woli i wy-
rozumiałości” konsternację niemal każ-
dego, z kim się zetknie. Może więc po-
wiedzieć, że, proszę, oto społeczeństwo 
jest fałszywe. Coś w tym jest, ponieważ 
ekipa specyficznie zachowujących się 
osób spotyka się może i ze współczu-
ciem, ale podszytym dystansem lub na-
wet obrzydzeniem. Bądźmy tolerancyjni, 
oczywiście, ale na odległość.

W tym momencie przypomina mi 
się pewna sytuacja sprzed kilku dni. 
Na jednym z warszawskich portali 

opublikowany został list kobiety, która 
opisywała swoje oburzenie wynikające 
z zachowania pasażerów miejskiego au-
tobusu. Otóż owi źli pasażerowie nie po-
dziękowali jej publicznie i nie bili w pełni 
zasłużonych braw po tym, jak wyrzuciła 
z autobusu bezdomnego. Sytuacja przed-
stawia się dość groteskowo i – o, ironio! – 
idiotycznie. Jestem w stanie zrozumieć, 
że nieprzyjemny zapach, być może nie-
właściwe zachowanie wyrzuconego męż-
czyzny mogło być uciążliwe – i mogło 

wzbudzić poczucie zagrożenia. Głupotą 
natomiast jest duma tej pani, urażona 
brakiem aplauzu za heroiczny występ. 
W liście opisała oczywiście, że rozumie 
problem bezdomności i tak dalej – ła-
two jednak się domyślić, że „rozumie” 
deklaratywnie, a z praktyką to już inna 
sprawa. Nie wiem, co myśleli w tamtej 
chwili ludzie jadący autobusem, nie wej-
dę im przecież do głowy. Może uznali, 
że nie chcą się mieszać, może też się 
brzydzili, może uznali, że takiej osobie 
pomoc się nie należy, może pokonało ich 
własne współczucie, a może oczekiwali 
rozwiązania od kogoś innego. Tak jest 
w końcu prościej – kiedy zmartwienie 
należy do państwa czy jakichś organiza-
cji1. Pod tym względem Idioci nie stracili 
na aktualności. Ale ten wzgląd nas nie 
interesuje. Taka interpretacja filmu jest 
dość banalna, leniwa, a my nie jesteśmy 
leniwi, prawda?

Bo hipokryzja hipokryzją, a społe-
czeństwo społeczeństwem. Najbardziej 
interesujące wydaje się to, dlaczego oni 
zawiązali taką, a nie inną wspólnotę. Bo 
przecież mogli jak wszyscy inni, nor-
malni ludzie założyć sensowną komunę, 

się wykorzystywać i twórcy czytania. 
Aktorzy rozgrywają momentami mię-
dzy sobą dialogi brzmiące tak sztucznie, 
płytko, tanio i kreskówkowo, że mogłyby 
zaistnieć w niejednej animacji dla dzieci 
i młodzieży. Choreografię sprowadzono 
do minimum, lecz i tu pokuszono się 
o sceniczny ruch w zwolnionym tempie, 
momenty synchronizacji czy metaforycz-
nego rozszczepienia postaci.

Przyznaję, że obrana przez reżyse-
ra i dramaturga forma niestety zgrzyta 
z najsilniejszym elementem fabuły, czyli 
opowiadaniem, które Alina otrzymała 
na lekcji. Bohaterem tegoż wypracowa-
nia jest uczeń, który decyduje się doko-
nać ataku terrorystycznego we własnej 
szkole, zabierając ze sobą broń swoje-
go ojczyma-policjanta. Zabija z zimną 
krwią nauczyciela i koleżankę w głębo-
kim przekonaniu, że patologiczne oso-
bowości i zachowania tych osób czynią 
ich niezdolnymi do resocjalizacji i szko-
dliwymi dla całego społeczeństwa. Na 
domiar złego chłopiec widzi w swoim 
czynie gest praktycznie zbawicielski, wy-
obraża sobie siebie jako superbohatera, 
jedynego odważnego, by śmiercią nieść 
ratunek szkolnej wspólnocie. W kontrze 
do ucznia stoi właśnie polonistka, która 
z zahukanej, miernej nauczycielki z wie-
loletnim stażem próbuje przemienić się 
w interweniującą pedagożkę. Trzecim, 
lecz najbardziej ukrytym wcieleniem ty-
tułowego herosa jest Dziennikarz. W tele-
wizyjnych relacjach stale odwiedza miej-
sce tragicznych wydarzeń, jednak nigdy 
w kilkunastosekundowych ujęciach nie 
jest w stanie opowiedzieć swojej histo-
rii, która być może nauczyłaby czegoś 
uczniów i nauczycieli.

Współczesna szkolna wspólnota 
w czytaniu performatywnym Superbo-
hatera to piramida pogardy. Dyrekcja 
ubliża pedagogom, pedagodzy upokarza-
ją młodzież, młodzi chcą siłą wprowa-
dzać porządek. Każdy wydaje się działać 
w imię wyższej konieczności. Pytanie, 
w imię czyjej konieczności zadziałałby 
prawdziwy superbohater.

Franz Kafka,  Tr zech biegac z y ,  źródło:  openculture.com
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pojęcie „oporu”, które odnosi się do sy-
tuacji, w której pacjent próbuje wyprze-
dzić diagnozę analizującego go lekarza. 
Jest to zachowanie agresywne, ale też 
wskazujące na ukrywanie lub wypieranie 
pewnego problemu. Tak więc eskapizm, 
który moglibyśmy filmowym „idiotom” 
zarzucić, jest tylko symptomem być może 
frustracji zawodowej, samotności czy 
nawet depresji lub traumy po śmierci 
dziecka.

Prowadzi to do kolejnego pytania – 
dlaczego swoich problemów bohaterowie 
nie próbowali rozwiązać w inny sposób? 
Nie znam na to odpowiedzi, jedynie się 
domyślam. Możliwe, że chodziło o ten 
lacanowski opór, próbę przechytrzenia 
społeczeństwa, poprzez, paradoksalnie, 
zaspokojenie ogólnych wyobrażeń na 
temat osób z chorobami psychicznymi. 
I być może o tym jest ten film. Nie tyl-
ko o grupce prawdopodobnie nieszczę-
śliwych ludzi, którzy pragną być szczę-
śliwi, lecz także o społeczeństwie, które 
wykształciło sobie „taki a taki obraz ta-
kich a takich ludzi”. Czy to są „idioci”, 
czy bezdomny w autobusie, czy jeszcze 
ktoś inny – stygmat, łatka lub definicja 
okazuje się największym problemem.

Ciekawe, co o tym myśli Marcin 
Wierzchowski?

1 Przemysław Czapliński zauważył w Poru-
szonej mapie, że największym horrorem wy-
stępującym w literaturze skandynawskiej jest 
niesprawne działanie instytucji państwowych. 
Nie mam przy sobie tej książki, więc nie podam 
dokładnej strony, jednak warto przemyśleć tę 
uwagę. Choć Czapliński referował raczej do po-
pularnych szwedzkich kryminałów (z tego, co 
pamiętam to serii Millennium Stiega Larssona), 
to bardzo interesujące się wydaje zestawienie 
kontaktu obywatela z „sytuacją kryzysową” 
z zadaniowością władzy, instytucji. U von Triera 
urzędnik państwowy ucieka przed „idiotami”, 
a szczególnie przed wyzywającym go od faszy-
stów Stofferem.
2 Choć zwyczajowe polskie tłumaczenie znane 
jest jako „spastykować”, postanowiłem jed-
nak przyswoić słowo „spassować” wprost od 
angielskiego „spassing”, które pochodzi od 
słowa „spaz” (referującego do „spastic”, czyli 
„spastyczny”) oznaczającego utratę koordyna-
cji ciała oraz zachowanie charakterystyczne 
dla osób cierpiących na choroby umysłowe. 
Zachowałem pisownię przez podwojone „s”, 
aby oddać echo niemieckiego słowa „spass” 
oznaczającego „żart” lub „zabawę”.

Wiadomo nie od dziś, że byt określa 
świadomość, i wątpić nie można, że 
najprawdziwsza to z prawd. Mając 
nie tak dawno przyjemność znaleźć 
się w monachijskiej operze, zosta-
łem z nią skonfrontowany kolejny 
raz w moim nie najdłuższym, póki 
co, życiu. Czytelnik wraz z czytel-
niczką wybaczą operowe anegdot-
ki w  teatralnej gazecie, w  końcu 
przecież opera jest udramatyzo-
wanym (czasem zdarzy się niestety 
też w drugim sensie, dramatycznej 
jakości wykonania) śpiewem, a  i 
morał, jeśli taki się znajdzie, może 
nieść ze sobą nieco wartości i dla 
teatralnych rozmyślań w przerwach 
między spektaklami.

Co też widziałem w tej znakomitej ope-
rze, niech pozostanie tajemnicą. Istotne 
jest z kim i w jakich okolicznościach tam 
byłem. Skłonieni możliwością poznania 
stolicy Bawarii od jej muzycznej stro-
ny za jedyne pięć euro stanowiące cenę 
biletu na miejsce stojące (rzecz chyba 
wciąż nieczęsta na polskich scenach), 
skorzystaliśmy ze znajomymi z tej eko-
nomicznej możliwości i niewielką grupą 
udaliśmy się wieczorem do budynku na 
Max-Joseph-Platz. Bardzo szybko wy-
szły jednak na jaw mankamenty przy-
jętego rozwiązania. Konieczność stania 
przez kilka godzin z niedługim antraktem 
pomiędzy pierwszym a drugim aktem 
spektaklu wiązała się nie tylko z prze-
widywanym bólem kolan czy stóp, ale 
także z drastycznym niedotlenieniem 
i doprowadzeniem pleców do stanu wy-
magającego rehabilitacji przez co naj-
mniej dwa wieczory, które to konsekwen-
cje najpoważniej dotknęły najwyższego 
wzrostem członka grupy. Otóż miejsca 
stojące umieszczone były dość niestan-
dardowo na poszczególnych balkonach 
zamiast na parterze. W efekcie przestrzeń 
projektowana na fotele i siedzące w nich 
osoby musiała wystarczyć zgarbionym 
między podłogą a kolejnym poziomem 
wejściówkowiczom. Im wyżej, tym jak 
wiadomo goręcej – przefiltrowane trzy 
razy płucami gości gorące cząsteczki 
powietrza gromadziły się tuż pod sufitem 
tworzącym podstawę następnego balkonu 

wspólnie czytać działa Marksa czy Mao. 
Wszyscy o tym po cichu marzymy. Oni 
jednak postanowili naśladować życie 
osób dotkniętych chorobą. Według roz-
winiętej wykładni Stoffera dotarcie do 
wewnętrznego idioty to odnalezienie 
swojego człowieczeństwa, wewnętrz-
nej głębi, prawdziwej wolności i takie-
goż szczęścia. Można więc powiedzieć, 
że szukamy tutaj istoty lub – może na-
wet trafniej – esencji człowieka. Esencji 
odartej z materialności kapitalistycznego 
porządku społecznego czy sztucznych 
więzi między ludźmi. Zachowanie „idio-
tów” jest prowokacyjne w tym sensie, że 
prowadzi prosto do odrzucenia społe-
czeństwa, a przynajmniej tak się wydaje.

Bo jest to „ale”, które zdaje się, że już 
postawiłem w pierwszym akapicie. Czy 
na pewno udaje im się spotkać swojego 
„wewnętrznego idiotę”? Lub – czy uda-
je im się porzucić społeczeństwo? No, 
właśnie – nie bardzo. Kiedy mają skon-
frontować swój „idiotyzm” z relacjami, 
w które naprawdę są uwikłani na nieco 
głębszym poziomie niż niewychowani 
pasażerowie autobusu, co nawet „dzię-
kuję” nie mówią, to okazuje się, że nie 
tak łatwo jest odrzucić swoje społecz-
ne życie. Jedni mają rodzinę, inni pracę 
i znajomych w tej pracy. Nie ma lekko. 
Pamiętają państwo może Diogenesa? Był 
to grecki filozof, który słynął z tego, że 
się nie przejmował normami społecz-
nymi. Mieszkał w beczce, nie poważał 
wielkich swojego świata, nosił zapaloną 
pochodnię w ciągu dnia, masturbował się 
na miejskim placu, jeśli naszła go taka 
ochota. Skontrastowanie go z naszą miłą 
grupką nie wypada zbyt korzystnie na 
rzecz tych drugich. W tym prostym zesta-
wieniu ujawnia się różnica między „idio-
tami” a idiotą-cynikiem, który w swoim 
asocjalnym byciu jest autentyczny. Jaki 
więc był cel dołączenia do grupy samo-
zwańczych wyrzutków?

Bo jednak porzucili na jakiś czas 
swoje obowiązki i rodziny, „spassowa-
li”2 – jak nazywali swoje zachowanie – 
w miejscach publicznych. Nie można 
powiedzieć, że byli fałszywymi cyni-
kami, że tylko udawali, że nie udało im 
się osiągnąć ostatecznego stadium zidio-
cenia. Bo też nie do końca o to chodzi. 
Podjęcie takiego, a nie innego działania 
pokazuje, że w ich życiu psychicznym 
pojawił się poważny problem, który pró-
bowali ograć. Nie byli co prawda chorzy, 
jednak nie powiemy także, że cieszyli 
się najlepszą kondycją psychiczną. Po-
jawia się w psychoanalizie lacanowskiej 

Michał Pawłowski

Po co chodzić do 
teatru?
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Przytulajmy całą 
Polskę!
Z Marcinem Wierzchowskim, reży-
serem spektaklu Idioci, rozmawia 
Aleksandra Kossowska

i po pewnym czasie zaczynały przypo-
minać gazową zawiesinę. O ile jeszcze 
niższe osoby (głównie koleżanki) mogły 
się dość łatwo wychylić i nabrać zza bal-
konu nieco świeższego powietrza, kolega 
mierzący ponad metr dziewięćdziesiąt nie 
był w tak wygodnej sytuacji. Co więcej, 
ze względu na tę konstrukcję mógł do-
świadczać naraz co najwyżej dwóch spo-
śród trzech elementów przedstawienia: 
muzyki, aktorów na scenie albo napisów 
nad nią, przez co jego plecy znajdowały 
się w ciągłym ruchu do przodu i do tyłu, 
na lewo i na prawo, jeden bark w górę, 
drugi w dół. Nie wspominając o stale 
zgiętym karku.

Gdy wyszliśmy na przerwę, siny na 
twarzy kolega miał stosunkowo niewiele 
do powiedzenia na temat jakości spek-
taklu, a jednocześnie wyjątkowo dużo 
o bezzasadności i żałosnym bezsensie 
instytucji opery. Przekonywał, że w dwu-
dziestym pierwszym wieku jest ona, wraz 
z całą swoją otoczką, co najmniej niepo-
rozumieniem – popatrzcie na te wszystkie 
fraki wokół! Kto tak dziś chodzi ubrany? 
Ludzie traktują wyjście do opery jak ja-
kieś święto, stroją się przez godzinę, jak-
by szli do królowej, a nie mają pojęcia, że 
ubierają się tak tylko dlatego, że kiedyś 
było to zupełnie normalne! – dalej nastę-
pował passus o operowej scenie z Ziemi 
Obiecanej, gdzie zgromadzona burżuazja 
je, plotkuje i rechocze w trakcie taniego 
spektaklu. Jak twierdził kolega, a raczej 
ból pleców przemawiający jego ustami, 
chcąc traktować poważnie sztukę wysta-
wianą w operze nie powinniśmy przywią-
zywać specjalnej wagi do zakładanego 
ubrania, tak jak nie przywiązywali do 

Aleksandra Kossowska: Po spektaklu 
Mai Kleczewskiej przygotowanym ze 
studentami warszawskiej Akademii Te-
atralnej i po G.E.N z TR Warszawa jest 
pan trzecim twórcą sięgającym po film 
Larsa von Triera. O pańskim spekta-
klu mówi się „do trzech razy sztuka”. 
Czy ciążyła na panu presja związana 
z poprzednimi realizacjami Idiotów? 
Marcin Wierzchowski: Nie widziałem 
tamtych spektakli, więc nie odnosiłem 
się do niczego, co istniało w sferze te-
atralnej w Polsce. Miałem świadomość 
istnienia tamtych prób, ale to nie wytwo-
rzyło żadnej presji. Jeżeli już się takowa 
pojawiła, to była ona normalna, tak jak 
przy każdym spektaklu. Rodzą się wtedy 
pytania, czy to, co wybieram, to o czym 
marzę uda się przełożyć na język sceny 
tak, żeby komunikowało się z widzem. 
Natomiast realną presję wytwarzał sam 
von Trier. Jego film jest niezapomniany. 
Konfrontacja mojego pomysłu z wyjścio-
wym materiałem filmowym była punktem 
newralgicznym. Chodziło o to, czy mam 
wystarczający powód, żeby opowiadać 
go ponownie. 

Znalazł pan dostateczny argument?
To, co u von Triera jest prowokacją ne-
gatywną (on testuje rzeczywistość, żeby 
udowodnić, że ludzie są pełni uprzedzeń) 
u nas staje się motywacją pozytywną. 
My skorzystaliśmy z metody von Trie-
ra, z idei naśladowania osób z niepełno-
sprawnością umysłową, z konfrontacji 
dwóch rzeczywistości, tyle że całkowicie 
zmieniliśmy wektor tego doświadczenia. 
Założyliśmy, że „wewnętrzny idiota” 
uruchamia w nas to, co najbardziej nie-
winne i najlepsze, co nie zostało skażone 
przez doświadczenie i kulturę. A jeżeli 
jest w tym pierwiastek świętości, sta-
wiamy pytanie, czy ma on szansę wy-
wołać dobro, które zanika w mrocznej, 
patologicznej i niemogącej się podnieść 
po II wojnie światowej Łodzi? Czy ma 
szansę pokazać to miasto z innej strony? 
Czy możemy wypuścić w nie „aktorów–
idiotów”, zarazem bohaterów spektaklu 
i powiedzieć: „przytulcie to miasto! To 
miasto nigdy nie zostało przytulone!”. 

niego wagi bywalcy oper i teatrów sto 
czy sto pięćdziesiąt lat temu – wkładali 
oni takie a nie inne stroje, bo wtedy to 
właśnie one stanowiły w dużej mierze 
codzienną garderobę średniej lub wyż-
szej klasy.

Cały ten wywód spowodowany chy-
ba wyłącznie stanem, w jakim chwilowo 
znalazł się organizm kolegi, dotykał jed-
nak nieświadomie istotnej dla teorety-
ków (choć dla praktyków również) spra-
wy, czyli wydarzeniowego – lub właśnie 
wręcz przeciwnie – charakteru sztuki. Bo 
po co chodzimy do opery lub teatru? Każ-
dy odpowie, jestem tego pewien, czytel-
nicy i czytelniczki, że dla intelektualnych 
lub emocjonalnych przeżyć. Konserwa-
tyści być może dodadzą, że sztuka słu-
ży wyrażaniu pewnych wartości i/lub że 
ma wychowawczy charakter. Miłośnicy 
sztuki nowoczesnej z kolei skupią się na 
nieuniknienie politycznym charakterze 
dzieła sztuki i jego nakierowaniu na to, 
co niewyrażalne.

Ta sama sztuka nowoczesna – 
w swym dramatycznym wymiarze – 
wyraźnie stawia na swobodę, co każe 
przypuszczać, że i jej twórcy zakończy-
li kiedyś wizytę w świątyni tradycyj-
nej kultury nieznośnym bólem pleców. 
Przychodząc w takie miejsce, lepiej jest 
założyć podziurawione spodnie niż gar-
nitur: ten drugi ma wszelkie prawdopo-
dobieństwo spotkania się z ironicznymi 
spojrzeniami i pobłażliwymi uśmiechami 
siedzących obok widzów. Wydaje się to 
spójny trend, gdy weźmie się pod uwa-
gę starania teatru, by przekroczyć defi-
niujące go samego granice (teatr post-
dramatyczny, post-teatr itd.), jednakże, 
paradoksalnie, wszystko to tym bardziej 
prowadzi z powrotem do teatru, tym 
razem rozumianego jako wolna od nie-
istotnych marginaliów – jak wybór kra-
wata – Wysoka Sztuka Sama w Sobie. 
Czy ona jest jednak rzeczywiście możli-
wa? Nie wiem. W końcu rozpoznanie, że 
dane dzieło odbierane jest w konkretnych 
warunkach i nigdy nie będzie możliwe 
pełne wyabstrahowanie go z kontekstu, 
to banał. Jednak może wcale nie jest to 
potrzebne?

Nie chcę się wypowiadać za kolegę, 
prawdopodobnie żaden z tych problemów 
nie zajmował go w trakcie wygłaszania 
tego operowego lamentu. Po antrakcie 
poddał się on zupełnie i usiadł zwyczajnie 
na ziemi i rezygnując z oglądania sceny 
oraz napisów słuchał po prostu muzyki. 
Bo przed bólem pleców ucieka się tylko 
w inny ból pleców.
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Mam wrażenie, że to był wystarczają-
cy powód.

Chodzi tylko o Łódź? 
Spektakl powstaje, gdzie powstaje, 
z tymi, a nie innymi ludźmi. Istotne jest, 
że miasto, w którym to robimy, jest takim, 
a nie innym miejscem i dla mnie, i dla 
nich. Perspektywa jednak rozszerza się, 
ponieważ temat Idiotów jest uniwersalny, 
a potrzeba dobra staje się tak głęboka, że 
wydaje mi się, że Łódź nie stanowi kon-
kretnej granicy. Zgierz też trzeba przytu-
lać. Przytulajmy całą Polskę.

Skąd decyzja o przeniesieniu von Trie-
ra do Łodzi?
Uważam, że w chwili, w której tak mocno 
zmieniamy wektor spektaklu i całej idei 
Idiotów, chcę być najbliżej rzeczywisto-
ści, w której gramy. Nie chcę być w Danii. 
Być może problemem pozostałych prób 
zmierzenia się z tym filmem było to, że 
zostały przeniesione zbyt dosłownie. Na 
stołecznej scenie działa to zresztą trochę 
inaczej. Nie widziałem ich, ale kluczowe 
zdaje mi się to, duńska diagnoza społe-
czeństwa się nie sprawdza w polskiej rze-
czywistości. W Łodzi co chwilę znajdzie 
się ktoś, kto na przystanku, w tramwaju 
albo pod teatrem urządza performans. 
Wzięcie von Triera tylko po to, żeby poka-
zać, że jesteśmy społeczeństwem pozba-
wionym wrażliwości w stosunku do osób 
z niepełnosprawnością, jest wyważaniem 
otwartych drzwi. My w tę przestrzeń wy-
chodzimy z kamerą, wychodzimy w po-
staciach. Narażając siebie, narażamy też 
tych, których spotykamy, a to budzi wiele 
pytań, wiele wątpliwości. A skoro to już 
robimy, to dlaczego mamy nosić egzo-
tyczne imiona? Dlatego zdecydowałem 
się wziąć Idiotów i zrobić z nimi coś, 
czego sami potrzebujemy.

Maria Sławińska: W tym 
roku na Festiwalu No-
wego Teatru mamy oka-
zję zobaczyć trzy czy-
tania performatywne, 
które powstały w ra-
mach Sceny Nowej Dra-
maturgii. Jak wyglądał 
ten projekt? Na czym 
polegał speed dating?
Beniamin Bukowski: 
W projekcie brało udział 
dziesięciu dramatur-
gów i reżyserów. Każ-
dy dramaturg opowia-
dał każdemu reżyserowi 
o swoim pomyśle, a ten 
proponował rozwiązanie 
sceniczne. 
Michał Łukowicz: Roz-
mowy trwały po trzy mi-
nuty, po czym zapisywa-
liśmy z kim najbardziej 
chcielibyśmy pracować. 
Na podstawie naszych 
preferencji Martyna Łyko 
oraz Witold Mrozek do-
brali nas w pary.

Co zadecydowało o tym, 
że wybraliście panowie 
siebie nawzajem? 
BB: Michał miał ciekawy i konkretny 
pomysł na to, co chciałby opowiedzieć. 
Ważne było dla mnie też to, że historia 
odnosi się do współczesności. Wydało 
mi się interesujące wyczucie językowe 
Michała oraz to, że opowiada tę historię 
ze swojego doświadczenia. Bardzo się 
cieszę z tej współpracy. 
MŁ: Wybieraliśmy siebie nawzajem 
pod względem charakterologicznym. 
Mogliśmy tylko ocenić, czy dobrze się 
czujemy z tą osobą, czy jest pomiędzy 
nami iskra. Wydawało mi się, że z Be-
niaminem będziemy się dobrze rozumieć 
i zgramy się razem. Dodatkowo, kiedy 
zapoznałem się z tym, co Beniamin robi, 
to okazało się, że operujemy w podob-
nych konwencjach.

Dramat Superbohater opowiada o na-
uczycielach i pewnego rodzaju buncie 
przeciwko systemowi edukacji. Czy 
strajki nauczycieli, które odbywały 
się w kwietniu tego roku, wpłynęły na 

ostateczny kształt tekstu? Jak dużą 
były dla pana inspiracją?
MŁ: Strajki wpłynęły na całą szkołę, 
a także na mnie, jako nauczyciela, a więc 
i na tekst, który wtedy tworzyłem. Sztukę 
zacząłem pisać przed tym wydarzeniem, 
pisałem w czasie protestu i po zakoń-
czeniu. Nie mówi się o tym publicznie, 
w mediach, ale wewnątrz społeczności 
szkolnej cały czas obecny jest ponury kli-
mat po strajku. Nastroje są zupełnie inne 
niż wcześniej. Efektem jest na przykład 
to, że nauczyciele są przygaszeni. 
Jest pan nauczycielem, który realizu-
je się w swoim zawodzie. Jaka według 
pana byłaby ta „lepsza szkoła”? Jak 
uleczyć polską edukację?
MŁ: My, tworząc to czytanie performa-
tywne, zadajemy właśnie to pytanie. Nie 
znamy odpowiedzi i nie ich musimy ich 
dawać. Chodziło nam z Beniaminem o to, 
żeby wybrzmiało kluczowe dla nas ha-
sło: odpowiedzialność. Uważam, że kie-
dy ta odpowiedzialność za młodszych 
i słabszych stanie się hasłem przewodnim 

Bo chodzi o odpowiedzialność
Z Beniaminem Bukowskim i Michałem Łukowiczem, twórcami czytania 
performatywnego Superbohater, rozmawia Maria Sławińska
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Jak przetrwać festiwal?
Za nami trzy dni festiwalu, a przed nami kolejne tyle – jesteśmy dokładnie w poło-
wie teatralnej uczty. Każdy z nas obejrzał już kilka spektakli, spędził kilka lub kil-
kanaście godzin w przyciemnionych salach starając się pojąć reżyserskie zamysły. 
Jeżeli przeżywacie teraz kryzys tej intelektualnej rozrywki i zaczynacie zastanawiać 
się, jak z uniesionym czołem przetrwać do końca, mamy dla was kilka propozycji.

1. Sięgnijcie po film. Na przekór festiwalowi teatralnemu obejrzyjcie coś zmon-
towanego, co można wielokrotnie odtworzyć. Możecie wybrać się do kina (w Rze-
szowie jest ich co najmniej sześć do wyboru) albo połączyć tę aktywność z propozy-
cjami wymienionymi poniżej i zostać w domu z laptopem lub projektorem. Ważne! 
Film musi być lekki, a nawet odmóżdżający.

2. Weźcie coś na wzmocnienie. Jesienno-wieczorne wystawanie przed teatrem 
w oczekiwaniu na znajomych, partnera czy partnerkę może nadwerężyć każdą od-
porność. Jeżeli łamie was w kościach – pomocne może okazać się mleko z czosn-
kiem. Jeżeli czujecie się niewyraźnie – weźcie witaminę C! Jeżeli z przerażeniem 
odkryjecie, że wasz mózg odmówił posłuszeństwa, a wyobraźnia nie wyobraża so-
bie zobaczenia kolejnego spektaklu – sięgnijcie po coś, co doda wam kilka procent 
do wytrzymałości.

3. Przykryjcie się kocem i udawajcie, że was nie ma. Tak w skrócie można opi-
sać zalecaną przez specjalistów „metodę na burrito”. Koc może być wymienny 
z pościelą, kapą lub firanką. Ważne bowiem jest, aby nikt was w waszej bazie nie 
znalazł i abyście w ciemności i ciszy mogli zapomnieć o otaczającym was świecie.

4. Zadzwońcie do przyjaciela. Opowiedzcie mu o swoich frustracjach, dajcie 
upust emocjom, zwierzcie się z tego, że wasza relacja ze sztukami scenicznymi za-
częła być abiektualna. Wygadanie się pomoże wam oczyścić umysł.

5. Ucieknijcie w Bieszczady. Flixbusem z Rzeszowa do Ustrzyków Górnych, 
czyli serca Bieszczad, dojedziecie w 3 godziny 55 minut. Autem podróż ta zajmuje  
2 godziny 33 minuty. Może nie jest to rzut beretem, ale sama perspektywa, że już 
być może przejechaliście setki kilometrów, by być na festiwalu sprawia, że odle-
głość dodatkowych 154 kilometrów to bułka z masłem. Nie liczcie więcej, jedźcie.

6. A właściwie pięć i pół, bo to jest opcja dla leniuszków: wybierzcie się na spa-
cer po Rzeszowie. Pospacerujcie po mieście, przejdźcie się na rynek, odwiedźcie 
Muzeum Dobranocek, no i nie zapomnijcie zrobić sobie selfie przy Pomniku Czynu 
Rewolucyjnego.

Korzystajcie do woli!

społeczeństwa, wtedy szkoła może za-
cząć inaczej funkcjonować. Każdy z nas 
jest efektem systemu edukacji i niestety 
każdy z nas w jakimś stopniu jest strau-
matyzowany szkołą. Sytuacja ukazana 
w tekście, kiedy Pani Prokurator mówi, 
że ci nauczyciele są źli i teraz sprowadzi-
my lepszych, nie jest dobrym rozwiąza-
niem. Potrzebny jest długotrwały proces 
zmian, poprzedzony głębokim namysłem 
nad sytuacją. 

Jak wygląda praca reżysera nad czy-
taniem performatywnym? Czym róż-
ni się od reżyserii pełnego spektaklu?
BB: Głównym ograniczeniem jest ogra-
niczenie czasowe, dlatego trzeba podej-
mować dość proste i konkretne zabiegi 
reżyserskie. Czasem okazuje się, że czy-
tanie performatywne jest dużo żywsze 
od gotowego spektaklu. Kilka miesięcy 
pracy nad danym tematem potrafi do-
prowadzić do zapętlenia i zagubienia. 
W Superbohaterze myśl dramaturga Mi-
chała była spójna, precyzyjna i ustruktu-
ryzowana. Dlatego wielką przyjemnością 
było to poukładać w tak krótkim czasie. 
Oczywiście, równie wielką frajdą byłoby 
popracować tym tekstem dłużej. Dłuższy 
czas pracy nad tekstem pozwoliłby nam 
bardziej uwypuklić pewne sceny.
 


