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Agata M. Skrzypek

Jak bardzo silny?
Wieść o tym, że Paweł Świątek zrobił 
Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-
-czerwoną z pominięciem postaci Sil-
nego obiegła Kraków zaraz po marcowej 
premierze i wywołała furorę. Bo jak-
że to – najsłynniejszy literacki strumień 
świadomości polskiego skinheada bez 
muskularnego aktora w żonobijce? I co to 
za czasy nadeszły, żeby „uwspółcześniać” 
Masłowską? Całkiem awangardowo. Jed-
nak osobista konfrontacja ze spektaklem 
szybko rozwiewa wątpliwości i nadzieje, 
ponieważ działa w nim klasyczny me-
chanizm: im bardziej chce się coś ukryć, 
tym lepiej zostaje to wyeksponowane. Jak 
Godot u Becketta, jak Żyd u Pałygi, jak 
Rewizor, który nie przyjechał. Nieobec-
ność Silnego wytwarza jego widmową 
nadobecność. Niczym dybuk nawiedza on 
kolejne bohaterki, użycza swojego głu-
chego głosu i specyficznie dresiarskiej in-
tonacji, wygina im ramiona w dwa pałąki, 
gotowe wysłać niejednego Ruskiego na 
tamten świat (a przynajmniej za granicę) 
z zemsty za domniemane otrucie psa. Ale 
faktycznie – dramaturgicznie, za sprawą 
Mateusza Pakuły, spektakl podporządko-
wany jest perypetiom „kobiet Silnego”, 
czyli Magdzie, Andżeli, Nataszy, Ali, 
Arlecie i matce. Ich wątki koncentru-
ją się oczywiście na wymyślonej przez 
Masłowską relacji z głównym bohate-
rem – ewentualnie ich relacji ze światem 
w kontekście i w opinii Silnego – a więc 
fabuła w żadnym wypadku nie traci boha-
tera, prędzej zyskuje nową perspektywę. 
Choć Paweł Świątek przyznał, że jego 
założeniem było wyciągnięcie z Wojny 
polsko-ruskiej… historii kobiecych, to 
trudno jednak powiedzieć, by spektakl 
odsłaniał ich jakąś nierozpoznaną stronę. 

Bohaterki nie reprezen-
tują cech, które można 
by uznać za „damską 
esencję” czy „praw-
dziwą naturę”, co wię-
cej, tożsamość posta-
ci Świątka bliższa jest 
pesymistycznemu, ne-
wage’owskiemu rozpo-
znaniu Andżeli, że płeć 
to pojęciowy przeżytek:

„Tak mi odpowia-
da: Silny, masz praw-
dę. Nie chcę być rów-
nież ani z kobietą, ani 
z żadnym mężczyzną. 
Bo nie ma właściwie żadnej różnicy, i z 
tym, i z tym jeden chuj, jeden wielki 
problem. Nie ma płci, nie ma podziału 
na kobiety i mężczyzn. Nie ma płci ani 
przeciwnej, ani innej. Są tylko skurwysy-
ny, tylko krwiopijcy. (…) Tyle usłyszysz 
ode mnie. Jedna rasa, ludzka rasa” (cytat 
ze spektaklu).

Właśnie dzięki temu, że tożsamo-
ści płciowe czy seksualne bohaterek re-
prezentują raczej poziom kreskówki niż 
studium psychologicznego, inwektywy 
i seksistowskie odzywki z podzielonej 
partytury Silnego nie brzmią w ustach 
aktorek jak realne obelgi, czy (o zgrozo!) 
jak propozycja języka do przyswojenia 
w życiu codziennym. Trzeba przyznać, 
że rzadko zdarza się w teatrze sytuacja, 
w której podkreślenie infantylnych wy-
znaczników kobiecości (takich jak kolo-
rowy ubiór, długie loki, mocny makijaż, 
ale też łzy, piskliwy głos, histeryczne 
zachowanie) wspomaga budowanie efek-
tu obcości i w rezultacie buduje coś na 
kształt krytycznego dystansu.

Paweł Świątek sięgnął po Masłowską 
już trzeci raz i podobnie jak w Pawiu 
królowej miejsce akcji umieścił w abs-
trakcyjnym „nigdzie” – tym razem nie 
w ascetycznie białym pudełku, lecz na 

łące pełnej strzelistych, czerwonych róż, 
otaczających centralnie ustawioną wyspę, 
wyrastającą z ziemi jak góra lodowa. Co 
ciekawe, wielobarwne kostiumy, multum 
rekwizytów i całość scenografii Marci-
na Chlandy zupełnie nie przeszkadzają 
prozie Masłowskiej dominować nad całą 
inscenizacją i przebijać się ponad wizual-
no-muzyczną oprawę, pozostając przede 
wszystkim chętnie wystawianym tekstem 
literackim, elastycznym jeśli chodzi o do-
konywanie skrótów i dramaturgicznych 
przekształceń. W tym kontekście uznanie 
należy się aktorkom – Marcie Walderze, 
Katarzynie Zawiślak-Dolny, Karolinie 
Kazoń, Agnieszce Kościelniak, Marcie 
Konarskiej i Natalii Strzeleckiej, które 
świetnie rozgościły się w monologach 
Silnego (tak pamięciowo, jak interpre-
tacyjnie). Szybkie tempo akcji, żarty sy-
tuacyjne i energia spektaklu wskazują 
na dobrą współpracę między artystami. 
Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czer-
woną jako spektakl rozrywkowy abso-
lutnie nie zawodzi oczekiwań, niemniej 
wątpliwości budzić może scenograficz-
ny rozmach tej adaptacji, czasem zbyt 
przytłaczający w zestawieniu z bardzo 
dobrą grą aktorską i równie mocną ma-
terią językową.

fot.  Monika Stolarska
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Istnieje teoria, że w ciągu siedmiu mi-
nut od śmierci człowiek przeżywa całe 
swoje życie jeszcze raz. Jest to swoje-
go rodzaju autosąd ostateczny. Wojno 
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną 
to właśnie taka retrospekcja. Tylko że 
w przedstawieniu Pawła Świątka w ciągu 
półtorej godziny zostaje nam, widzom, 
opowiedziana historia Silnego. Widzi-
my ją z perspektywy kobiet jego życia, 
kobiet, które walnie przyczyniły się do 
jego śmierci. A gdyby tego było mało, 
wszystko dzieje się przy matce trzyma-
jącej na rękach szkielet syna. Usiądź, 
drogi widzu, i posłuchaj historii Silnego, 
który umarł i który wiecznie żyć nie bę-
dzie, ponieważ umiera też we wszystkich 
swoich kobietach.

Od momentu wejścia na widownię 
urzeka scenografia. Znajdujemy się bo-
wiem na łące pełnej czerwonych kwia-
tów. Chociaż pośrodku stoi zniszczony 
pomnik, nie są to maki, a róże. Skojarze-
nia jednak okazują się trafne, ponieważ 
podstawą całego spektaklu jest obale-
nie mitu mężczyzny, mitu Silnego, który 
w swoich wyrazistych poglądach nie zdo-
był się na samodzielność i asertywność. 
Wszystkie ważne w jego życiu decyzje 
podejmowały kobiety: matka i kolejne 
dziewczyny. Na scenie, prócz rodzicielki 
(która jest ucieleśnieniem dziewiętnasto-
wiecznej mieszczańskiej wdowy, żony 
i matki powstańców) znajduje się pięć 
księżniczek rodem z bajek Walta Disneya. 
Podobieństwo do postaci animowanych 
niesie ze sobą ciężar semantyczny. Ele-
menty historii królewien subtelnie wpi-
sują się w bohaterki przedstawienia po-
przez wypowiadane przez nie monologi. 
Kopciuszek to Ala, dziewczyna z dobrego 
domu, Aurora to Magda, która przespała 
większą część swojego życia z różnymi 
mężczyznami, Tiana – biedna, ale zapar-
ta w swoich postanowieniach Natasza, 
Arleta, która nie może się zdecydować 
i w swojej scenicznej formie przypomina 
hybrydę Małej Syrenki i Pięknej (mimo 
tego, że zaprzedała to, co miała najcen-
niejsze, ma nadzieję, że było warto, że 
może ta „bestia” okaże się prawdziwym 
księciem na białym koniu) oraz Andżela – 
gotka z upiornego liceum ekonomiczne-
go. Każda z nich ma na głowie koronę, 
ponieważ została miss „Dnia Bez Ruska”, 
dnia, w którym umarł Silny.

Najważniejsze w spektaklu są kobie-
ty. To one stoją na scenie i opowiadają hi-
storię trzymanego na rękach przez matkę 
Silnego. To bardzo ciekawy zabieg, który 
o sto osiemdziesiąt stopni zmienia wektor 
spektaklu. Zamiana polega na przeniesie-
niu narratora z Silnego, którego strumień 
świadomości mamy w powieści Doroty 
Masłowskiej, na konkretne cytaty z po-
wieści w formie trzecioosobowej. Wsku-
tek tego powstaje metaliteracki manifest 
świadomych kobiet. Matka Silnego jest 
kobietą, która ciężko pracuje na niego 
i jego utrzymanie. Jej przejmujący mo-
nolog o powrocie z pracy z firmy Zepter 
to kwintesencja instynktu macierzyńskie-
go. Z wyidealizowanej miłości do syna 
godzi się go utrzymywać. 

Pozostałe kobiety również są świa-
dome, że słowa, które padają ze strony 
Silnego są krzywdzące i bolesne. Magda 
wie, że sposób, w jaki Silny odnosi się 
do niej, jest karygodny, jednak nic z tym 
nie robi. Kolejno Ala, Arleta, Andżela 
i Natasza – żadna z nich nie powinna 
była wiązać się z takim mężczyzną, jed-
nak wszystkie, z różnych, niezależnych 
powodów decydują się na toksyczną re-
lację. Każda z aktorek wciela się w kil-
ka postaci, jednak są to tylko chwilowe 
wejścia w role. Występujące grają za-
równo Silnego jako postać, jak i Silne-
go-narratora, który głównie dopowiada, 
czyja kwestia była czyją. Konsekwentny 
sposób podawania wypowiedzi Silnego 
o Magdzie przez Katarzynę Zawiślak-
-Dolny sprawia, że oczywistym jest zła-
mane serce młodej dziewczyny.

Feministyczna perspektywa przedsta-
wienia uwypukla język Doroty Masłow-
skiej, który został mistrzowsko przełożo-
ny na teatralne warunki przez Mateusza 
Pakułę od lat współpracującego reżyse-
rem Pawłem Świątkiem. W przedsta-
wieniu, tak jak w powieści, występuje 

swoisty rodzaj „incepcji” – wydaje się, 
że znajdujemy się w pamięci, ale nie 
Silnego i nie własnej. Historia głównego 
bohatera jest opowiedziana przez wspo-
minające go bohaterki. Problem wynika 
jednak z tego, że na końcu wszystkie 
giną. Silny także umiera i nie pozosta-
nie po nim nikt, kto go szczerze kochał. 
Pomnik, który budował przez swoje ży-
cie, został zburzony i nie ma nikogo, kto 
mógłby go odbudować.

Paweł Świątek wraz z odpowiedzial-
nym za kostiumy i scenografię Marcinem 
Chlandą wykorzystują całą gamę teatral-
nych sztuczek, żeby ożywić obraz, który 
powstał przy pomocy dość oszczędnej re-
żyserii (jak przyznały podczas rozmowy 
po spektaklu aktorki, obraz przedstawie-
nia klarował im się już przy pierwszych 
czytaniach za sprawą plastyczności tek-
stu, na którym pracowały). Przy wpro-
wadzeniu w fabułę Andżeli widzom ob-
jawia się ubrana na czarno księżniczka 
ciemności, która pośród kłębów dymu 
wychodzi z grobu. Idealnymi dla wy-
mowy całości spektaklu są teledyskowe 
przejścia pomiędzy wątkami. Taneczne 
wstawki rodem z lokalnych wyborów na 
miss, na tle surowych dźwięków muzyki 
elektronicznej Dominika Strycharskiego, 
dają katartyczny efekt podróżowania po 
odległych zakątkach pamięci Silnego. 
Imponujące jest to, że w żadnej ze scen 
nie znika pieta – malarski cytat czuwa-
jącej przy grobie syna matki. Wszystko 
to sprawia, że Świątek po raz kolejny 
odnosi spektakularny sukces przy pracy 
z tekstem Masłowskiej. Jego wyjątkowa 
wrażliwość na sposób komunikowania 
się pisarki ze swoim czytelnikiem spra-
wia, że reżyser trafia nie tylko do fanów 
autorki, ale przysposabia nowych zarów-
no jej, jak i sobie.
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Mateusz Kaliński

„Robacy twe zjedzą ciało, / Tak się Bogu podobało”1

Może i kogoś zdziwi sięgnięcie przez 
zespół Teatru Chorea po Tragedyję albo 
wizerunk śmierci przeświętego Jana 
Chrzciciela Jakuba Gawatowica, miste-
rium hagiograficzne wystawione po raz 
pierwszy w Kamionce podczas jarmarku 
w dniu św. Jana w roku 1619. W końcu 
jest to tekst wiekowy, nudny, można by 
rzecz, oderwany od naszej rzeczywisto-
ści. Bo co nam może powiedzieć historia 
świętego, opisana przez nikomu niezna-
nego autora dokładnie czterysta lat temu?

A jednak wciąż wracamy do Shake-
speare’a. Ktoś powie, że zły to przy-
kład, ponieważ dramaty stratfordczyka, 
co tu dużo mówić, wciąż jakieś przesłanie 
ze sobą niosą, uniwersalne są, dotykają 
istoty człowieka i tak dalej. Dramat Ga-
watowica natomiast dawno się zdezak-
tualizował i nikogo prócz historyków 
literatury raczej nie zainteresuje. A to 
złudne myślenie. Jak napisał znawca 
dramatu staropolskiego, Julian Lewań-
ski, „[s]ztuka ma zakrój nieomal szek-
spirowski. Naszą uwagę zajmuje raczej 
aspekt zbrodni i winy niż współczucie dla 
świętego”2. Myślę, że twórcy spektaklu 
Tragedia Jana (reż. Waldemar Raźniak), 
który mieliśmy okazję obejrzeć w ramach 
OFF-Kontekstów, wyszli z bardzo po-
dobnego założenia.

Ich inscenizacja jednak nie jest waria-
cją na temat tekstu, skrótem, uwspółcze-
śnieniem czy innego rodzaju przeróbką. 

Wręcz przeciwnie, tekst – zauważy-
łem zaledwie dwa lub trzy odstąpienia 
od źródła – wybrzmiewa w pełni sie-
demnastowieczną polszczyzną, archa-
izmami, zagadkami składniowymi oraz 
nieregularnym wierszem sylabicznym. 
Nie przeszkodziło to jednak zespołowi 
w stworzeniu angażującego widowiska, 
które – oprócz wzbogacenia wiedzy widza 
na temat utworu historycznego – sprowo-
kowało do refleksji na temat uniwersal-
nie rozumianych mechanizmów władzy, 
kwestii sprawiedliwości oraz – jak napisał 
prof. Lewański – zbrodni i winy. Miste-
rium skupia się bowiem na hagiografii 
Jana Chrzciciela, który zginął z wyroku 
króla Heroda. Jego śmierć jednak, która 
wynikła z przeciwstawienia się królew-
skiej rozpuście oraz nadużyciom władzy, 
nie została ukazana jako naiwnie rozumia-
ne męczeństwo za wiarę, lecz jako część 
większego cyklu działania sił kolizyjnych.

Diabelski podszept zbrodni nie dzia-
ła tu w kategoriach trywializujących. 
Owszem, wykonanie wyroku śmierci 
na niewinnym ma swoje źródło w inspi-
racji demonicznej, jednak w spektaklu 
ograniczyła się ona zaledwie do drob-
nego popchnięcia sprawczych bohate-
rów. To oni wprawili w ruch ten dziwny 
ciąg wypadków, który, wzorem kostek 
domina, doprowadził do skazania Jana. 
Tych „grzesznych” bohaterów oczywi-
ście zaliczymy do postaci negatywnych, 

jednak także tragicznych. Zespół Chorei 
sprawnie wydobył z tekstu Gawatowica 
najbardziej frapujący wątek, czyli tra-
gizm postaci Heroda. Nie jest on jed-
noznacznym, mocarnym tyranem, ale 
zniewolonym przez swoje namiętności 
człowiekiem, który, choć ponosi odpo-
wiedzialność za śmierć innego, wydaje 
się mieć pełną świadomość wagi swoich 
czynów. Daleko więc jestem od określe-
nia Tragedii Jana mianem tak zwanej 
„chrześcijańskiej paszy”, czyli miernej 
jakości wyrobem, popełnionym w celu 
najpewniej propagandowym lub finanso-
wym, w żadnym wypadku artystycznym.

Bo jeżeli chodzi o wartość artystyczną 
spektaklu, to mówimy tu o dość wyso-
kiej półce. Oprawa siedemnastowiecz-
nego tekstu jest bowiem przemyślana, 
sprawna. Gra świateł niejako montuje 
kolejne sceny, nadaje im rytm, podkreśla 
posągowość postaci, a przy wykorzysta-
niu stroboskopu także zaburza płynność 
ruchów. Wprowadzenie rozbudowanych 
motywów muzycznych (Tomasz Krzyża-
nowski) – specjalności Chorei, którą mia-
łem okazję poznać przy zrealizowanych 
razem z Teatrem Figur Braciach polarnej 
zorzy (reż. Dagmara Żabska) – oraz fe-
nomenalnej choreografii (Liwia Bargieł) 
zbudowało wielowymiarowy i niepowta-
rzalny nastrój spektaklu, wzbogacając 
je o wiele ciekawych tropów. Twórcy 
umiejętnie zestawili ze sobą motywy 

misteryjno-pasyjne, jak w scenach 
objawień, oraz kuglarskie, kiedy do 
głosu dochodziły postacie diabelskie 
czy błazeńskie. Interesująco wypadły 
także momenty pałacowe, które swo-
im niejednoznacznym erotyzmem – 
swobodnie przechodzącym między 
estetycznymi sugestiami a zwierzęcą 
wulgarnością na granicy pornogra-
fii – wprowadziły nastrój nieomal 
hipnotycznej, surrealistycznej fantazji 
bliskiej charakterowi ilustracji Hansa 
Bellmera do Historii oka Georges’a 
Bataille’a.

Dodatkowe tropy, o których 
wspomniałem, wybrzmiały najbar-
dziej w scenie objawienia się anioła 
Janowi. Postać niebiańska została 
rozbita na kilku aktorów, którzy do-
słownie chwilę wcześniej, po sekwen-
cji choreograficznej, naśladowali od-
głosy lasu. Tekst, który w dramacie 

fot.  Zuza Balcerzak
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Maria Sławińska

Jak odnaleźć 
wspólnotę na 
małej scenie?
Piąty dzień festiwalu rozpoczął panel 
dyskusyjny. Grupa badaczy i badac-
zek spotkała się, aby poddać analizie 
hasło, które towarzyszy nam od samego 
początku rzeszowskiego wydarzenia te-
atralnego: „Ja i/czy wspólnota”. Dysku-
sja, w ogólnym swym zarysie, toczyła 
się wokół wspólnoty teatralnej, jednak 
w toku rozmowy podjęto kwestie sto-
sunku do tradycji, sprawczości sztuki, 
warunków pracy czy wykluczenia.

Rozmowę moderował prof. Zbi-
gniew Majchrowski, a udział w niej 
wzięli: prof. Piotr Augustyniak, dr Piotr 
Dobrowolski, prof. Dariusz Kosiński, 
dr hab. Marcin Kościelniak, dra Katarzy- 
na Kręglewska, dra Monika Kwaś- 
niewska. Na rozpoczęcie dyskusji Zbi-
gniew Majchrowski przytoczył kilka 
istotnych wydarzeń z historii teatru, za 
pomocą których opisał funkcjonowanie 
wspólnoty teatralnej. Wspomniał międ-
zy innymi o spektaklu Kolęda-Nocka 
wystawionym w 1980 roku w Teatrze 
Muzycznym im. Danuty Baduszkowej 
w Gdyni. To właśnie tam miał się narod-
zić jeden z przykładów teatralnej komu-
nii – podczas tego przedstawienia aktorzy 
schodzili do widzów i dzielili się z nimi 
opłatkiem.

Następnie każdy z uczestników roz-
mowy przedstawił swoje zdanie na temat 

wspólnoty w teatrze: tego, czy i jak fun-
kcjonuje. Piotr Augustyniak postawił 
tezę, że dekonstrukcja paradygmatu ro-
mantycznego, której próbował dokonać 
Wyspiański z pomocą swojego teatru, 
byłaby szansą na nową wspólnotę. Da-
riusz Kosiński natomiast wyraził nieco 
kontrowersyjne, w opinii głosów z pu-
bliczności, zdanie, ogłaszając, że od lat 
90. teatr polski konsekwentnie staje się 
antywspólnotowy – ukierunkowany na 
odbiór indywidualny, pozbawiony ści-
śle określonego adresata. Inaczej, niż 
Kościół czy kibice piłki nożnej, teatr nie 
wytwarza specyficznej jedności symbo-
liczno-emocjonalnej. Katarzyna Kręg-
lewska postulowała, aby „wychodził on 
do ludzi” poprzez takie inicjatywy jak 
festiwale czy warsztaty. Monika Kwaśn-
iewska zaś posłużyła się narzędziami 
krytyki instytucjonalnej, zwracając uwa-
gę, że patriarchalna struktura społeczeńst-
wa odzwierciedla hierarchie i wyklucze-
nia funkcjonujące w teatrze jako miejscu 
pracy.

Przywoławszy konkursowy spektakl 
Aktorzy koszalińscy, otwarto temat obec-
ności i narodzin wspólnoty na prowincja-
ch. Ten wątek został poparty niezliczoną 
ilością anegdot obecnych na sali krytyków 
o podróżach po Polsce, przez które prze- 
bijało się jednak wiele wątpliwości co 
do tego, jak formułować sądy na temat 
spektakli rozrywkowych, skupiających 
tzw. „wspólnotę złego gustu”. Dobrymi 
argumentami udało się kolektywnie obro-
nić honor mniejszych ośrodków w imię 
przekonania, że teatr, choćby najbardziej 
niszowy, ma moc sprawczą.

przypisany jest jednej roli, w spektaklu 
pobrzmiewa głosami prawie całej obsady. 
Nasunęło mi to na myśl dwie odmienne 
perspektywy myślenia o takich objawie-
niach. Pierwszą z nich jest panteistyczna, 
drugą natomiast paranoiczna, jak w Ostat-
nim kuszeniu Chrystusa (reż. Martin Scor-
sese). Jan mógł uznać, że to cała natura do 
niego przemawia, lecz także mógł zadać 
podejrzliwe pytanie o realność własnego 
doświadczenia. Ciekawym naddatkiem 
okazało się także wprowadzanie wiru-
jącego tańca derwiszów, który pojawiał 
się w momentach, że tak powiem, sąd-
nych, co skojarzyło mi się z medytacją 
i ascezą – cechami charakteryzującymi 
tytułowego bohatera – oraz z nieubłaganą 
harmonią między winą a karą.

Gdybym miał wskazać najistotniejszy 
moim zdaniem moment spektaklu, to bez 
większego wahania wybrałbym właśnie 
ten krótki moment „pomiędzy”. Jest to 
dość prosty, powszechny przyimek, nad 
którym rzadko kiedy się zastanawiamy – 
taki jest oczywisty. Jednak co z nim so-
bie wymyśliłem? Otóż w tym miejscu 
następuje coś dziwnego, nieoczywiste-
go, jakieś przejście. Od subtelności do 
wulgarności, od winy do kary, od dobra 
do zła. Nie do końca mam na myśli Nie-
tzscheańskie „poza dobrem i złem”, po-
nieważ nie chodzi o to, by te skrajności 
teraz pokonać. Jesteśmy w XVII wieku, 
pamiętacie? W tym przejściu, w tym „po-
między” zawiera się ogrom nieoczywistej 
pracy, której niemożliwym celem jest 
jakieś ugruntowanie – czyli nieomylna 
harmonia. Brzmi paradoksalnie, zdaję so-
bie z tego sprawę. Jednak mam wrażenie, 
że tego właśnie doświadczyliśmy, kiedy 
z formy ludycznej, kuglarskiej – otwiera-
jącej i zamykającej spektakl – przeszliśmy 
w formę tragiczną (i z niej do kuglarstwa 
wracamy). Ale tak się w sumie urządzili-
śmy, że zawsze jesteśmy otoczeni przez 
skrajne figury i archetypy – świętego, 
króla i błazna.

1 J. Gawatowic, Tragedyja albo wizerunk śmier-
ci przeświętego Jana Chrzciciela, w: Dramaty 
staropolskie, t. 2, pod red. J. Lewańskiego, War-
szawa 1959, s. 473.
2 J. Lewański, Oblicze teatru religijnego w daw-
nej Polsce, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu 
w Polsce, t. 2, Lublin 1969, s. 270.
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„To jest inny rodzaj teatru” – można było 
usłyszeć w foyer Teatru Śląskiego w Ka-
towicach po premierze spektaklu Wilq 
Superbohater. Inny rodzaj teatru, po-
nieważ Michał Kmiecik napisał tekst na 
podstawie serii komiksowej stworzonej 
przez braci Bartosza i Tomasza Minkie-
czów. Reżyserzy teatralni rzadko sięgają 
w swoich realizacjach po komiks, dlatego 
realizacja Remigiusza Brzyka zaskakuje 
oryginalnością. Nieoczywista z początku 
forma spektaklu i język bohaterów budzą 
poczucie zakłopotania, które jednak stop-
niowo może przerodzić się w fascynację 
dziwacznym światem Wilqa lub zniesma-
czenie wulgarnością tekstu. Chaotycz-
ne dialogi przepełnione neologizmami 
utrudniają podążanie za wydarzeniami.

Fantastyczne postacie i ich irracjo-
nalne problemy odzwierciedlają istotne 
sprawy, które dotykają dzisiejszego spo-
łeczeństwo. Dariusz Chojnacki w tytuło-
wej roli tworzy postać wściekłą i zawie-
dzioną kondycją otaczającego go świata. 
Opowiadając o swoich problemach, jest 

jednak ironiczny, jak na komiksowego 
bohatera przystało. Ironia, groteska oraz 
obrazoburcze przedstawienie człowieka 
to główne elementy konwencji, w której 
zrealizowane jest przedstawienie.

Reżyser spektaklu, zapytany w roz-
mowie popremierowej o przyczynę wy-
stawienia akurat komiksu, powiedział, 
że gatunek nie było dla niego istotnym 
czynnikiem. Stwierdził, że w twórczości 
braci Minkiewiczów znalazł problem, 
który go poruszył i dlatego zdecydował 
się go pokazać widzom. Zauważył też, że 
charakter Wilqa Superbohatera podobny 
jest do twórczości Doroty Masłowskiej, 
gdzie negacja, ironia i parodia używane są 

do przedstawienia poddawanych krytyce 
postaw życiowych. Znakomicie operując 
językiem, autorka spisuje obserwacje 
i tworzy utwory, które są panoramą ży-
cia społecznego.

W 2016 roku w Teatrze im. Bogusław-
skiego w Kaliszu to właśnie Remigiusz 
Brzyk wyreżyserował Wojnę polsko-ru-
ską pod flagą biało-czerwoną. Na Festi-
walu Nowego Teatru w Rzeszowie mieli-
śmy wczoraj okazję obejrzeć najnowszą 
teatralną realizację tej powieści. W 2002 
roku, czyli zaraz po wydaniu książki, 
Wojciech Staszewski w Gazecie Wy-
borczej pisał: „Wojna polsko-ruska... to 
monolog Silnego, tępego dresiarza z Trój-
miasta z ciągotami anarcholewackimi 
i nacjonalistyczno-ksenofobicznymi za-
razem. Masłowska z niezwykłym literac-
kim wyczuciem podchwytuje język spo-
łecznego dołu”1. W 2003 roku powieść 
wystawiła Agnieszka Lipiec-Wróblewska 
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, nato-
miast najbardziej znaną realizacją utwo-
ru jest to nakręcony w 2009 roku przez 
Xawerego Żuławskiego film z Borysem 
Szycem, Sonią Bohosiewcz i Romą Gą-
siorowską. Produkcja wzbudziła spore 
zainteresowanie, a recenzenci obsypali 
pochwałami reżysera za udane przenie-

sienie „niefilmowego” tekstu na ekran. 
Z kolei Grzegorz Jarzyna stał się reży-
serem, który najlepiej potrafi przedsta-
wić szary i ponury świat Masłowskiej 
w kolorowych barwach. W 2009 roku 
wyreżyserował w TR Warszawa Między 
nami dobrze jest, a w marcu tego roku 
zaadaptował –w multimedialnej kom-
pozycji słowno-muzycznej – Innych lu-
dzi. Karuzela popularności Masłowskiej 
kręci się dalej.

1 W. Staszewski, Masłoska rzondzi, wyborcza.
pl/1,75410,1023548.html [dostęp: 21.11.2019].

Nie wiem, czy ktoś w dobie zawrot-
nie pędzącego internetu to jeszcze pa-
mięta. Dorota Masłowska w 2014 roku 
wypuściła na światło dzienne projekt 
o mało feministycznej nazwie Mister 
D., w którym pisarka w silnie pasti-
szowych produkcjach audiowizualnych 
stała się popowo-rapową piosenkarką 
o wokalnych zdolnościach najbardziej 
memicznych uczestników pierwszych 
edycji Idola połączonych z estetyką Fa-
szyn from Raszyn1. Wówczas osobiście 
miałam problem z oceną artystycznych 
pobudek Masłowskiej, gdyż nie do koń-
ca było wiadomo, czy codzienność kla-
sy średniej „Polski B” pisarka powiela 
i wykrzywia w nim jako własne guilty 
pleasure, czy jednak brutalnie naśmiewa 
się z jej ograniczeń i kapitalistycznych 
marzeń. Jednak po premierze Wojny pol-
sko-ruskiej… w Teatrze Słowackiego 
w Krakowie uświadomiłam sobie, jak 
brakuje, także w polskiej muzyce po-
pularnej, rapowych kontr-reprezentacji 
dla stereotypowo umięśnionych, bia-
łych mężczyzn wykrzykujących grom-
kie „nasze dzielnice, nasze kamienice”, 
pozostających jednak wśród szarych 
blokowisk i fiatów zaparkowanych na 
chodniku.

Robert Piernikowski, znany w świe-
cie muzyki pod swoim nazwiskiem, to 
autor tekstów, raper i producent muzycz-
ny. Baczni obserwatorzy życia teatral-
nego mogą pamiętać go ze współpracy 
z Janem Klatą, gdzie przygotował mu-
zykę do reżyserowanych przez niego 
Termopili polskich, Króla Edypa i Wroga 
ludu (kilka fragmentów znajdziecie na 
Youtube). Dziś szerszemu gronu odbior-
ców popkultury znany staje się dzięki 
współpracom z Kachą Kowalczyk i du-
etem Coals. Solo wydał już dwa albu-
my, a ostatni, o nazwie The Best of Moje 

1 To nazwa jednego z najpopularniejszych i do-
datkowo najstarszych polskich fanpejdży na 
Facebooku, w prześmiewczy sposób prezentu-
jący modowy kicz, bezguście i tandetę zarów-
no w życiu celebrytów, jak i zwykłych ludzi: 
https://www.facebook.com/faszynfromraszyn/.

Maria Sławińska

Inny rodzaj teatru
Paulina Kubas

W poszukiwaniu 
zatraconych 
blokowisk
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Znaleźć aktualny język
Z Pawłem Świątkiem, reżyserem spektaklu Wojna polsko-ruska pod flagą 
biało-czerwoną, rozmawia Joanna Adamiec

Getto 19 października tego roku. Co ma 
jednak „Piernik” do wiatraka?

Piernikowski w mojej ocenie tworzy 
krążki-opowieści. Funkcjonujące na jego 
płytach odwołania do kluczowych i ma-
łych elementów codzienności zwykłego 
chłopaka mają coś z atmosfery Wojny 
polsko-ruskiej…, lecz odsłuchujemy po-
jedynek głównie z samym sobą, pozba-
wiony piór i ironii, za to pełen dziwnej, 
szczerej prostolinijności. Piernikowski 
nawet w swoich najśmielszych fantazjach 
nie błyszczy szyją obwieszoną kilogra-
mami pozłacanych łańcuchów i stadem 
głodnych amstafów. W jego muzyce po-
brzmiewa głuche, metafizyczne echo blo-
kowisk będących nie tłem dla wiktorii 
umięśnionych karków na kształt Silnego, 
tylko tarczą dla zwykłych wrażliwców 
jakich setki.

Minimalizm języka Piernikowskie-
go (nie mylić z językowym ubóstwem!) 
w pojedynczym kawałku zostaje przeciw-
stawiony rozbudowanym, jeśli nawet nie 
kakofoniczno-rytmicznym formom mu-
zycznym. Doskonałym tego przykładem 
jest intro drugiego krążka – to intymne za-
proszenie do świata marzeń. Kobiecy głos 
rodem z najntisowego urządzenia SITA 
połączony z dźwiękami natury i patetycz-
nym wstępem, jaki kojarzymy z grami 
RPG, po kilku minutach zostaje prze-
rwany agresywnym dźwiękiem budzika 
ze smartofonowej aplikacji – sen zostaje 
brutalnie przerwany cyfrową rzeczywi-
stością. Dykcja samego Piernikowskiego 
na płytach pozostawia wiele do życzenia, 
maniera lekko zmulonego, zwolnionego, 
przytłumionego, smutnego Sebixa jednak 
nie uwiera. Odczuwam dyskomfort, ale 
nie taki sam, jak w przekrzywionym do 
bólu świecie Mistera D. Słuchanie tej 
płyty to raczej przedzieranie się przez 
gardy blokowego normalsa.

Pomieszanie, nierozłączność i za-
razem niejednolitość porządków VR-
-owych, AR-owych, analogowych i cy-
frowych w zderzeniu z opowieściami 
o realności polskich blokowisk serwuje 
słuchaczom oryginalny koktajl wrażeń. 
Takiej składanki nie pamiętają nawet 
najstarsze Nokie i pirackie torrenty MP3.

Joanna Adamiec: Wojna polsko-ru-
ska… jest już trzecim utworem Doro-
ty Masłowskiej, który przeniósł pan 
na deski teatru. Skąd takie zaintere-
sowanie jej twórczością? Czy jest to 
część jakiegoś planu, który w dalszej 
perspektywie chce pan kontynuować?
Paweł Świątek: Kluczowym punktem 
przy doborze sztuki, którą chcę zrealizo-
wać, zawsze jest to, czy jestem w stanie 
przez ten tekst powiedzieć coś o dzisiej-
szych realiach. Obojętnie, czy na warsz-
tat biorę coś Pintera, czy Wyspiańskiego. 
Jeśli uznaję tekst za aktualny, staje się 
on dla mnie punktem wyjścia do szu-
kania interpretacji treści, które w nim 
znajduję. Bardzo ważne jest dla mnie 
kryterium języka – znalezienie takiego, 
który uruchomi aktora na scenie, a nam 
da dużą przyjemność odbiorczą. Język 
pobudza wyobraźnię, może być polifo-
niczny, w sensie nie tylko muzycznym, 
ale też kulturowym. Czy dalej będę zaj-
mował się Masłowską? Być może tak. 
Wszystkie trzy teksty tej autorki reali-
zowałem w różnych odstępach czasu, na 
przestrzeni lat. Były związane z jakimś 
miejscem, ale także z moimi doświadcze-
niami. Właściwie przed rozpoczęciem sa-
mej pracy nigdy nie wiem, czy dany tekst 
zaniesie mnie daleko. Przy Masłowskiej 
mam takie przeczucie, że rozumiem ją 
w sferze zainteresowania rzeczywisto-
ścią, że ona też postrzega nasze realia 
przez język. Bardzo ją cienię i szanuję, 
ale cenię i szanuję też Słowackiego, Wy-
spiańskiego, Mickiewicza i wielu innych 
autorów, a nie realizuję ciągle ich tekstów. 
Wszystko zależy od momentu. Takie jest 
moje kryterium.

Dorota Masłowska napisała na swoim 
fejsbukowym profilu, że „po siedemna-
stu latach od premiery Wojna polsko-
-ruska… zdążyła się znów uaktualnić 
i wreszcie doczekała się tak błyskotli-
wej adaptacji”. Jak to jest usłyszeć od 
samej autorki tak wielką pochwałę, 
wiedząc, że z tekstem tym próbowało 
zmierzyć się przed panem sporo innych 
reżyserów?
Bardzo mi miło, że Dorota tak napisała, 
zwłaszcza, że nie przepada zbytnio za 
teatrem i nie wszystkie inscenizacje jej 
powieści przypadły jej do gustu.

W spektaklu posługuje się pan głównie 
absurdem i ironią. Czy to jest według 
pana najlepszy sposób na zwrócenie 
uwagi na obecne problemy społeczne? 
Nie lepiej byłoby wytknąć nam pewne 
rzeczy palcem, wprost?
Wydaje mi się, że nawet kiedy się śmie-
jemy, dalej możemy myśleć, wysnuwać 
refleksje. Śmiechem rozbrajamy pewne 
mocno utarte stereotypy. Nie mówię, 
że to jest jedyna możliwość. Osobiście 
upatruję w niej dużo większe szanse niż 
w pompatyczności, dramacie, tragedii. 
Przez komedię też mogę opisać świat 
i mam szansę sprawić, że będzie ona 
warta naszego śmiechu. Za Gombrowi-
czem powiem, że mamy rzeczywistość 
pełną konwenansów, śmiesznych rzeczy, 
które traktujemy bardzo poważnie. Nasi 
politycy potrafią się kłócić o rzeczy ab-
surdalne z punktu widzenia normalnych 
ludzi. Ci z kolei są zdolni tracić mnó-
stwo czasu i emocji na obgadywanie 
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sąsiada. I tylko, kiedy spotykamy się 
ze śmiercią, jesteśmy kompletnie bez-
radni. Możemy wtedy zrobić elegię, ale 
możemy też spróbować zamienić to do-
świadczenie na coś, z czego wyniknie 
jakaś korzyść. Z groteską i śmiechem 
jest jeszcze tak, że dzięki nim inaczej 
patrzymy na rzeczywistość nam dobrze 
znaną. Angielscy autorzy często piszą, 
że czasem coś wydaje nam się prostą 
i zrozumiałą sytuacją, ale kiedy zaczy-
namy się z niej śmiać, zaczynamy wi-
dzieć ją z zupełnie innej strony. Myślę 
też, że, jeżeli opisujemy świat bardzo 
brutalny, to w realistycznym teatrze i w 
naturalistycznym myśleniu o sztuce mo-
żemy niechcący utwierdzić tego rodzaju 
zasady. W wypadku wyśmiania mamy 
większy potencjał krytyczny sztuki. A ja 
nie widzę innego sensu tworzenia, jak 
uczynienie jej, sztuki, krytyczną wobec 
naszej rzeczywistości. Jest to dla mnie 
najważniejszy element działania w kul-
turze dwudziestego pierwszego wieku.

Czy nie korciło pana, żeby tekst Ma-
słowskiej urozmaicić przykładami 
z naszej przestrzeni publicznej? Po-
kazać, że Wojna polsko-ruska… po-
mimo upływu lat dalej jest aktualna?
Nie chciałem tego robić, bo wydarzenia 
cechuje doczesność. Spowodowałyby to 
tylko polaryzację, która jest bez sensu. 
Jeżeli będę obrażał kogoś w rozmowie, 
to ta osoba nie będzie chciała już ze mną 
rozmawiać. Lepiej jest naświetlić pro-
blem, który dotyczy nas obojga, żeby-
śmy mogli porozmawiać o nim z boku. 
Wydaje mi się, że właśnie tak to działa. 
Chociaż przyznaję, że od premiery po-
wieści minęło tyle lat, że nie jest ona już 
do końca współczesna. Przez siedemna-
ście lat wydarzyło się wszystko. Czę-
sto nie doceniamy tekstów klasycznych, 
które stają się nimi właśnie dlatego, że 
są uniwersalne. Teatr jest medium, któ-
re daje nam szansę sięgania po utwory 
stare i otwierania nimi nowych dysku-
sji o naszej rzeczywistości. Przeczucia 
autorów nawet sprzed tysięcy lat mogą 
być aktualne, tylko trzeba umieć przeło-
żyć to na język czytelny dla dzisiejszego 
widza. Przy czym „czytelny” rozumiem 
jako otwierający, a nie jednoznaczny. 
Jednoznaczność prowadzi do polaryza-
cji. Czasem są potrzebne manifesty, ale 
nie wiem, czy są wtedy sztuką, czy tylko 
performansem, działaniem społecznym. 
Jest to trochę inna dziedzina pracy.

Marta Jeżak: Tekst tragedii został na-
pisany w 1619 roku. W powojennej Pol-
sce został wystawiony zaledwie cztery 
razy. Skąd wzięła się potrzeba przenie-
sienia dramatu na scenę?
Tomasz Rodowicz: Od samego początku 
u nas – w Chorei – szukamy połączenia 
między starym a nowym, tym co zamierz-
chłe, a tym co współczesne. Robiliśmy 
tak chociażby z dramatem antycznej Gre-
cji. Próbowaliśmy odnaleźć się w sta-
rych, niekiedy zapomnianych tradycjach. 
W naszym teatrze poszukujemy tego, co 
żywe i tego, czego możemy się nauczyć 
od tamtych ludzi. Tego, co okazuje się 
nadal ważne i istotne. W tym przypadku 
novum polega na tym, że po raz pierw-
szy sięgnęliśmy po dramat staropolski. 
Nie planowaliśmy tego, ale propozycja 
Waldemara Raźniaka była dla nas nieby-
wale kusząca. Było to kolejne wyzwa-
nie – szczególnie, jeżeli chodzi o język.

Jak wyglądała praca nad językową 
warstwą przedstawienia?
Nie było łatwo. Trudno z języka archaicz-
nego, którego już się nie używa, zrobić 
język, który będzie żywym komunikatem. 
Dlatego bardzo dużo ćwiczyliśmy – szu-
kaliśmy rytmów, sensów, napięć, emo-
cji. Czytając ten tekst wydaje się, że ich 
tam nie ma. Dopiero jak się zaczyna nim 
mówić, ujawnia się żywość i żywotność 
języka. To było dla nas bardzo ciekawe 
doświadczenie. Dawno tak intensywnie 
nie pracowaliśmy nad tekstem.

W zasadzie jedynym elementem sce-
nografii jest wyświetlany z tyłu sceny 
tekst didaskaliów. Czemu to służy?
Tekst został napisany w pięciu aktach. 
Pierwszy raz wystawiony był na jarmar-
ku z okazji dnia św. Jana w Kamionce na 
obecnej Ukrainie. Nasz spektakl opiera 
się na jednym akcie i dwóch interme-
diach. Sam się zastanawiam, czy te di-
daskalia są potrzebne czy nie, dlatego 
czasami ich używamy, a czasami z nich 
rezygnujemy. Wykorzystując je, chcie-
liśmy ujawnić archaiczny język tragedii 
także w zapisie, aby był przewodnikiem 
do świecie przedstawionym. Ponadto 
w spektaklu ci sami aktorzy grają naj-
pierw anioły, a potem wieśniaków czy 

kapłanów. Didaskalia pomagają poruszać 
się w strukturze przedstawienia. Stanowią 
klucz przeprowadzenia widzów przez tę 
wspólną przygodę.

Oglądając spektakl, zastanawiałam 
się, czy jest on osadzony w jakiejś kon-
kretnej epoce?
Chcieliśmy, aby nie był osadzony żadnej 
epoce. Zależało nam, żeby nie popadać 
w stylizacje, maniery – żeby nie udawać, 
ponieważ nasze spektakle nabierają sen-
su, jeśli można je tworzyć dzisiaj. Nie-
zwykle ważne jest, aby słowami bardzo 
starymi mówić o współczesnym świecie. 
Po co nam opowieść o przeszłości, sko-
ro teraźniejszość jest tak bolesna? Więc 
może lepiej mówić o niej, choć archa-
icznym językiem i odległą historią, ale 
poruszając i dotykając współczesnych 
odbiorców. Chcemy zadawać im pytania: 
Gdzie wy teraz jesteście? Czy ten świat 
jest rzeczywiście tak piękny, jak wam 
się wydaje? A może jest nasycony złem?

Jak wyglądała praca nad spektaklem?
W naszym teatrze pracujemy nad koncep-
cją i tematem zespołowo. Kolektywnie 
szukamy rozwiązań w obrazie i w rela-
cjach. W tym przypadku reżyser przyjął 
nasz system. Nasza relacja była otwarta 
i oparta na wzajemnym zrozumieniu. 
Ważna była także praca z choreografką, 
która budowała z nami sceny zbiorowe, 
ruchowo-taneczne.

Co było najbardziej wymagają-
ce dla pana w pracy nad rolą Jana 
Chrzciciela?
Chyba największym kłopotem było dla 
mnie odnalezienie odpowiedzi na pyta-
nie, jaki jest współczesny Jan Chrzciciel. 
Próbowałem zdecydować, czy nadal chce 
zmieniać świat na lepszy i bronić tego, 
co jest w nim najważniejsze. Literackie-
mu bohaterowi się to nie udało. Ja jed-
nak ciągle szukam. Nie wiem, czy być 
bardziej pytającym, atakującym, prze-
konywającym, czy wątpiącym Janem. 
Drugim, ważnym problemem, był tekst. 
Chciałem jak najbardziej naturalnie mó-
wić językiem poetyckim, rytmicznym, 
nie gubić jego kształtu i melodyjności.

Kim jest Jan?
Z Tomaszem Rodowiczem, współzałożycielem Teatru Chorea, 
rozmawia Marta Jeżak
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