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Paulina Kubas

Ośla ławka

fot.  Monika Stolarska

Nazwanie Staff Only w reżyserii Katarzyny 
Kalwat spektaklem, widowiskiem, a na-
wet performansem nie jest w mojej opi-
nii fortunnym rozwiązaniem. Najlepsza 
wydaje mi się kategoria spotkania – jako 
sytuacji tak powszechnej, nikłej, nie bu-
dzącej wprost konotacji artystycznych, że 
aż niewidocznej. Podobnie jak problem, 
którego dotyczy. 

Sprawa wydaje się jasna. Dwóch akto-
rów i dwie aktorki nie całkiem polskiego 
pochodzenia postanawia zostać artystami 
w Polsce. Niby nic łatwiejszego, wystarczy 
mieć umiejętności, podjąć kroki i konse-
kwentnie dążyć do celu. Co czynić jednak 
w sytuacji, gdy mamy wiedzę, wykształ-
cenie, ale stale jesteśmy kulturalnie zby-
wani, pozostawieni bez odpowiedzi lub 
odprawieni z kwitkiem i z hasłem „dzię-
kuję, zadzwonimy”? Dostosowujemy się 
do zasad, a w imię walki o siebie z siebie 
rezygnujemy.

Carlos Fernando Dimeo Álvarez, Jodie 
Baltazar, James Malcolm i Ifi Ude uczęsz-
czają na polskie lekcje języka polskiego dla 
obcokrajowców i cudzoziemców, choć się 
za takich nie uważają. Pracują nad dykcją, 
akcentem, intonacją, słownictwem, by być 
lepiej rozumianymi. Nie byłoby w tym nic 
niepokojącego, gdyby nie fakt, że ich na-
uczycielką jest syntezator mowy Ivona, być 
może najpopularniejszy głos w internecie. 
Gorzki żart polega jednak na tym, że cyfro-
wa pedagożka uczy polskiego w opresyw-
ny, przemocowy sposób, traktując każdą 
wzmiankę bohaterów o tym, co nie biało-
-czerwone za błąd. Enklawą dla czwórki 
staje się to, co w mowie pozaontologiczne, 
czyli dźwięk. Muzyczne wariacje, improwi-
zacje, a nawet trans pozwalają im na zyska-
nie własnej podmiotowości. Wymykają się 

algorytmom syntezatora, pozwalają uciec 
uczniom z oślej ławki. 

Doceniam realizatorów Staff only za 
ograniczenie fabuły do czterech osobi-
stych – lecz nie zbytnio prywatnych – 
opowieści. Zdaję sobie sprawę, że pokusa, 
a przede wszystkim presja poruszenia te-
matów narodowości, tożsamości, wspól-
noty, patriotyzmu i „Polski dla Polaków” 
mogła była ogromna. Poprzestanie na 
poletku teatralnym pozwoliło stworzyć 
opowieść o bohaterach, którzy, owszem, 
odbiegają od statystycznego Kowalskie-
go czy Kowalskiej, ale ciągle znajdują się 
na marginesie – przestrzeni pełnej osób, 
które stać na uczest-
nictwo w sztuce, na-
wet jeśli tylko w roli 
widza/widzki. Zga-
dzam się, że teatr 
wciąż jest punktem 
żywych przemian 
społecznych i po-
winno być w nim 
miejsce na głos naj-
bardziej wykluczo-
nych i uciśnionych 
grup. Myślę jednak, 
że w ferworze pra-
cy nad uwidacznia-
niem tych, których 
„nie ma” łatwo za-
pomnieć o tych, którym potrzeba nie-
wiele. A nadejdzie taki moment, w któ-
rym etniczny układ populacji w Europie  
i w samej Polsce ulegnie jeszcze większym 
zmianom. Moment, w którym potrzebą 
tysięcy ludzi stanie się już nie tylko do-
stęp do wody pitnej, żywności i dachu nad 
głową, ale wyrażenie swojej odmienności. 
Moment, w którym integracja przestanie 
być dodatkiem, a kluczowym narzędziem 
polityki zachowania pokoju.

Podczas 6. edycji Festiwalu Nowego 
Teatru wielokrotnie słyszałam wypowie-
dzi o tym, że teatr wciąż działa, wciąż ma 

wpływ na wspólnotę, że Polska, nawet jeśli 
jest mitem, to rządzi się zasadami wybitnie 
przedstawieniowymi. Że mimo dezaktuali-
zacji pojęć inteligencji i elit, wciąż istnieje 
jakaś „góra”, która daje „przykład”. Jak 
zatem moglibyśmy dłużej nie zauważać 
tego, że egzaminy szkolne dla ludzi, którzy 
mają tę polską górę tworzyć – reżyserów, 
aktorów – są testami na podręcznikową 
polskość? 

Warto zastanowić się, czy i jak czę-
sto wystawiamy komuś przed nos tablicz-
kę z napisem „nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony”. Nieupoważnionym, nieza-
trudnionym, obcym. Carlos, Jodie, James 

i Ifi ze spektaklu na spektakl cały czas się 
uczą. Prawdopodobnie za chwilę perfekcyj-
nie powiedzą „chrząszcz brzmi w trzcinie”, 
może nawet wyindywidualizują się z roz-
entuzjazmowanego tłumu. Potem pójdą 
zapłacić podatki, wynieść śmieci. Spójrzcie 
na nas na prostej trybunie, za nami rzędy 
czerwonych, stylowych krzeseł. To pu-
bliczność tkwi na scenie, prostym gestem 
zbliżając do tych, którzy nie spełniają ze-
rojedynkowych oczekiwań. Zniknęła ośla 
ławka. Musieli nas aż posadzić na scenie, 
byśmy zobaczyli, kto jest bardziej polski 
od Polaka.
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Joanna Adamiec

„Lubić grać, (nie)lubić Polska”
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W 2018 roku na terenie Unii Europejskiej 
wydano około 3,2 mln pozwoleń na tak 
zwany „pierwszy pobyt”1. W rankingu 
tym najwyżej uplasowała się Polska, gdzie 
liczbę nowoprzyjętych migrantów szacuje 
się na 635 tysięcy. Według statystyk, co 
dziesiąty mieszkaniec Warszawy pocho-
dzi z kraju spoza UE. Z drugiej strony, 
w naszym społeczeństwie ciągle słyszy się 
o pogłębiających się napięciach międzyna-
rodowych na różnych szczeblach, a język 
nienawiści jest teraz najmodniejszym slan-
giem, z jakim możemy spotkać się w sieci.

Katarzyna Kalwat w Staff Only ograni-
cza swoje rozważania dotyczące sytuacji 
migrantów w Polsce jedynie do grupy arty-
stów. Pokazuje, że leżące u podstaw założeń 
programowych teatru polskiego otwartość, 
tolerancja, liberalizm i postępowość bar-
dzo często są tylko językowymi wytrycha-
mi wytworzonymi na potrzeby społecznej 
narracji. Instytucje teatralne przez swoją 
hierarchiczność i opresyjność stają się na-
rzędziami umacniania podziałów, a de-
klarowane: pluralizm, wielokulturowość 
i różnorodność przegrywają z ocenianiem 
przez pryzmat pochodzenia, języka czy 
koloru skóry. 

Do swojej słowno-muzycznej igraszki 
reżyserka wykorzystuje czwórkę perfor-
merów „nie-Polaków”, którzy przedsta-
wiają się własnym imieniem i nazwiskiem, 
a potem opowiadają o wielopiętrowych 
zmaganiach z trudnościami w komunika-
cji w języku polskim. Są w różnym wieku, 
wyjechali ze swoich ojczyzn w innych mo-
mentach życia, z odmiennych powodów. 
James ma grecko-szkockie korzenie, do 

Polski przyjechał w wieku lat pięciu, a jego 
wyćwiczona na studiach aktorskich mowa 
wcale nie zdradza cudzoziemskiego po-
chodzenia. Za to bezbłędnie mówiąca po 
polsku Ifi odrzucana jest w rekrutacjach do 
szkół teatralnych tylko dlatego, że jej oj-
ciec to Nigeryjczyk, więc „Zosi to ona nie 
zagra”. Trochę inaczej sytuacja wygląda 
w przypadku pochodzącej z USA Jodie – 
performerki, aktywistki, feministki – któ-
ra, jak twierdzi „całe życie kochała wol-
ność” i „chciała być obywatelką państwa, 
gdzie wolność słowa jest przestrzegana”. 
W spektaklu okazuje się, że jej swobo-
da wypowiedzi uzależniona jest w Polsce 
od poprawności językowej – „nawet wol-
ność ma mieć odpowiedni akcent”. Carlos 
jest za to reżyserem, który, jako młodzie-
niec, musiał uciekać z ojczystej Argentyny 
w okresie dyktatury Jorge Videli. Jego losy 
są niezwykle smutne, ale jeszcze bardziej 
przerażające w odbiorze staje się potrak-
towanie jego osobistej wypowiedzi jedy-
nie jako ćwiczenia językowego, okazji do 
poprawienia swoich błędów stylistyczno-
-dykcyjnych. Pieczę nad całą czwórką spra-
wuje bowiem bezcielesny głos syntezatora 
mowy Ivona, cenzurujący padające ze sce-
ny słowa pod pretekstem asymilacyjnego 
kursu językowego. Performerzy powtarzają 
niechętnie puste sploty zdań, które można 
w każdym momencie przerwać bądź uroz-
maicić polskobrzmiącym słowem na „sz” 
albo jakimś znanym łamańcem języko-
wym. Pozornie całkowicie zautomatyzo-
wana Ivona podsyca strach aktorów, pod-
cina im skrzydła, ilekroć zdobywają się na 
krytykę swojego nowego kraju, karci za złą 

fleksję i semantykę. Historie prawdziwych 
ludzi, ich marzenia i ambicje przekształca 
w słowno-muzyczną kompozycję.

Spektakl opiera się na zabawie dźwię-
kiem i językiem. Ważne staje się to, w jaki 
sposób wypowiadane zostają polskie słowa, 
mniej, co znaczą. Okazuje się, że przepust-
ką do tożsamości człowieka-obywatela-Po-
laka-artysty jest poprawny akcent. Żeby go 
uzyskać, nie wolno przerywać ćwiczeń. 
A-e-o-u-y-i-ę-ą – i tak bez końca, „bardzo 
dobrze!”, chwali Ivona i każe powtórzyć. 
Wynikającymi z zabaw językowych ce-
chami przedstawienia są muzyczność i ryt-
miczność. Począwszy od ustawienia przed 
performerami pulpitów, przez korzysta-
nie z instrumentów, na ogólnej rytmizacji 
przedstawienia kończąc. Parodystyczne 
parafrazy w duchu Jamesa Joyce’a (oraz 
fragmenty Finneganów trenu w tłuma-
czeniu Beniamina Bukowskiego), zmiany 
struktur słownych, przekształcanie składni 
i akcentowania, czyli swoiste queerowanie 
języka jest tak groteskowe i ironiczne, że 
staje się narzędziem oporu wobec zasta-
nych struktur. Jednak krzyk rozpaczy i roz-
czarowania Jodie „I’m here!” okazuje się 
dla syntezatora tylko kolejnym powodem 
do podkręcenia tempa spektaklu, kolejnej 
muzycznej wariacji. Lewiatan-Ivona oka-
zuje się głosem Polaków-narodowców, ale 
nie tylko. Jest także reprezentantem tych 
dyrektorów i reżyserów, którzy z jakiś po-
wodów nie chcą zgodzić się na współpracę 
z obcokrajowcami, a zamiast merytorycz-
nej oceny poziomu artystycznego tekstu 
ograniczają się jedynie do pochwalenia 
„biegłości w justowaniu tekstu”.

Staff Only punktuje zaniedbania syste-
mowej integracji migrantów. Poniżające 
ćwiczenia z kursu języka uczą głównie 
wdzięczności za możliwość rozpoczęcia 
nowego życia i nie zostawiają miejsca na 
konfrontację kultur. Teatr polski powie-
la tę hierarchiczną strategię uwzniośla-
nia poprzez upodlenie, gdzie koneksje są 
ważniejsze od człowieka, a dykcja od jego 
historii. Dlatego osobiście nie oburza mnie 
historia Jamesa, który został przyjęty do 
szkoły teatralnej z ultimatum nauczenia 
się właściwego akcentowania wyrazów 
w ciągu roku. Tak wygląda ten system. 
Jest opresyjny i mało kreatywny, ale czy 
znamy lepszą alternatywę?

1 Pozwolenie takie udziela się osobom, które 
przyjeżdżają do danego kraju po raz pierwszy.
Dane na postawie artykułu: https://tvn24bis.pl/
ze-swiata,75/imigranci-w-polsce-polska-lidere-
m-ue-wydano-najwiecej-pierwszych-pozwolen-
na-pobyt-dane-eurostatu,980992.html.
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Marta Jeżak

Kobiety mają moc
Wiele przykładów ze sfery publicznej 
(Czarne Marsze, Forum Przyszłości Kul-
tury pod hasłem „Feminizm! Nie faszyzm” 
czy działalność fundacji Dziewuchy Dzie-
wuchom) pokazuje, że kobiety mają w so-
bie odwagę i siłę. Potwierdza to Katarzyna 
Matwiejczuk w dramacie Celineczka, po-
dejmującym wątek walki o macierzyństwo. 
Hurraoptymistyczne przesłanie przełamuje 
jednak wszechobecność bezsilności ko-
biet w obliczu instytucji i natury. Utwór 
powstały w ramach SND przeniosła na 
Małą Scenę rzeszowskiego teatru Kamila 
Siwińska. Tytuł dramatu odsyła nas do ba-
śni Hansa Christiana Andersena o kobiecie, 
która bardzo pragnęła mieć dziecko. W tym 
celu udała się do czarownicy, od której 
otrzymała ziarnko jęczmienia. Obdarzyła 
je miłością i troską, dbała o nie, a gdy kwiat 
rozkwitł i otworzył swoje płatki, na środku 
stała mała dziewczynka. Celineczka – przez 
„e” – z tekstu Matwiejczuk jest nie tylko 
dosłownie zarodkiem, ale także metafo-
rycznym wyobrażeniem nienarodzonego 
i wyczekiwanego dziecka.

W XXI wieku zamiast do czarowni-
cy kobieta udaje się do ginekologa, aby 
przy pomocy medycyny dokonał on cudu 
poczęcia. Dramaturżka żartobliwie łączy 
medyczną metodę in vitro z tradycją chrze-
ścijańską – zabieg pacjentki przypada bo-
wiem w święto Niepokalanego Poczęcia, 
a Dagny Cipora, wcielająca się w rolę Nai, 
ubrana jest w maryjną niebieską koszulę. 

Posiadanie dziecka staje się cudem, który 
ma zostać dokonany przez naukę. Równo-
cześnie toczy się współczesna psychoma-
chia. Naja walczy z wątpliwościami, czy 
sam instynkt macierzyński jest wystar-
czającym powodem, aby za wszelką cenę 
walczyć o poczęcie. W debacie publicznej 
dotyczącej in vitro coraz częściej słychać 
głosy mówiące, że Ziemia jest przelud-
niona, więc matka natura przez niepłod-
ność sama broni się przed katastrofą eko-
logiczną. Nienarodzone dziecko to przecież 
niezużyte pampersy, niekupione ubrania 
czy niezjedzone cukierki. Z drugiej stro-
ny bohaterka dochodzi do wniosku, że nie 
musi się nikomu z tej akurat decyzji tłu-
maczyć. Siwińska odtwarza tę wielogło-
sowość w warstwie muzycznej. Z pomo-
cą onirycznej pieśni czy rapu przedstawia 
polifoniczne brzmienie kolejnych głosów 
za i przeciw.

Reżyserka i dramaturżka zabierają wi-
dzów do minimalistycznego świata pełnego 
emocji. Poprzez tekst ujawniają się dwie 
największe bolączki kobiet – strach i wstyd. 
Matwiejczuk nie jest odosobniona w swo-
ich obserwacjach. Podobne wypowiedzi 
można przeczytać w niedawno wydanym 
zbiorze wywiadów Marty Szarejko Seksu-
olożki. Sekrety gabinetów. Pod płaszczem 
bezradności kryje się jednak siła i energia 
kobiet, która tutaj ujawnia się w determi-
nacji podczas walki o kolejne poczęcie. 
Ascetyczne środki teatralne podkreśliły in-
tymny charakter kobiecego dramatu. Tekstu 
Celineczki nie trzeba przenosić na wielką 
scenę, aby wybrzmiał on w pełnej okaza-
łości – kameralne pomieszczenie w zupeł-
ności wystarczy do tego wyznania.

Szósty dzień Festiwalu Nowego Teatru 
rozpoczął się promocją książki Polska jest 
mitem. Nowe dramaty, wydaną przez Agen-
cję Dramatu i Teatru wraz z PWSFTViT 
w Łodzi. Było to spotkanie pełne zasko-
czeń – mniej i bardziej przyjemnych.

Zacznę od negatywów. Niestety przy-
jazna przestrzeń Galerii Szajna nie gościła 
wczorajszego popołudnia wielu osób. Być 
może wszyscy szykowali się na ostatni 
konkursowy spektakl. Zabrakło także za-
proszonego Łukasza Pawłowskiego, autora 
dramatu Metro Afganistan. Udało się jed-
nak wynagrodzić publiczności tę absencję, 
prezentując kilkunastominutowy fragment 
zarejestrowanego czytania performatyw-
nego tegoż tekstu, autorstwa studentów 
łódzkiej Filmówki. Spotkanie poprowadziła 
nie – jak mogłoby się wydawać – założy-
cielka i szefowa ADiT-u Elżbieta Manthey, 
lecz niezapowiadany Łukasz Drewniak, 
związany z Festiwalem R@port i Gdyńską 
Nagrodą Dramaturgiczną (GND), której 
pokłosiem jest wspomniana książka.

Polska jest mitem to unikatowy i pięk-
nie wydany zbiór sześciu finałowych i pół-
finałowych dramatów GND, pokazujących 
przekrojowo dokonania młodych, zdol-
nych polskich dramatopisarzy, dla których 
performatywny wydźwięk hasła „Tu jest 
Polska” pozostaje aktualny nawet wbrew 
patriotycznym czy narodowo-wyzwoleń-
czym wspólnotom i poza nimi. Jak wspólnie 
podkreślali uczestnicy dyskusji i współau-
torzy tomu, Tomasz Kaczorowski i Michał 
Zdunik, autor tekstu ma literacki obowią-
zek (bez względu na to, czy myśli o swo-
im utworze jako o dziele scenicznym, czy 
nie) utrzymywać dialog z odbiorcami, nie-
zależnie od tego, jak bardzo wyobrażoną 
wspólnotą czy bohaterem dramatu byłby 
ten kraj nad Wisłą.
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Paulina Kubas

Tu też jest Polska!
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Tożsamość  
kulturowa
Z Katarzyną Kalwat, reżyserką Staff 
Only, rozmawia Maria Sławińska

„Czekam  
na ciebie” 
Z Katarzyną Matwiejczuk, autorką 
dramatu Celineczka oraz Kamilą Si-
wińską, reżyserką czytania perfor-
matywnego, rozmawia Aleksandra 
Kossowska
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Maria Sławińska: Jakie było źródło po-
mysłu? Co było dla pani impulsem, żeby 
opowiedzieć o artystach cudzoziemcach 
w teatrze?
Katarzyna Kalwat: Impulsem były moje 
własne doświadczenia. Pamiętam jeden 
z moich pierwszych wyjazdów do Francji, 
gdzie odbywałam stypendium artystyczne. 
Elementem niezbędnym do funkcjonowania 
w tamtej, czyli burżuazyjnej przestrzeni, 
opartej na celebracji języka, jest doskona-
łość. Spotykałam ludzi, którzy mówili mi, 
że z powodu akcentu i koloru skóry ciężko 
jest im trafić do teatru instytucjonalnego. 
A przecież akcent czy koloryt skóry to 
właśnie te najpiękniejsze cechy, które two-
rzą tożsamość kulturową każdego aktora. 
Wtedy narodził się we mnie pomysł, że 
ja muszę zrobić spektakl o tych ludziach. 
O ludziach, którzy bardzo chcieliby praco-
wać w teatrach instytucjonalnych, ale nie 
mogą, bo chociaż teatry deklarują swo-
ją otwartość, to równocześnie pogłębiają 
schematy społeczne.

Czym dla pani jest muzyka w spekta-
klu? Czy jest nośnikiem dodatkowych 
znaczeń?
Muzyka odkrywa ukryte sensy i znaczenia 
słów. Tam, gdzie język napotyka na opór 
i nie jest w stanie dosięgnąć swoich czelu-
ści, pomaga muzyka. Dopiero zetknięcie się 
muzyczności języka i muzyczności samej 
w sobie tworzy sensy. Melodia ma działanie 
asocjacyjne. I te asocjacje są najciekawsze. 
Ta przestrzeń jest próbą sięgnięcia po nie-
wypowiedziane. To jest pierwszy poziom, 

na którym pracuję. Jestem strukturalistką. 
Muzyka pomaga mi stworzyć struktury. 
Rytmizuje, refrenizuje słowa wypowiadane 
przez aktorów – to drugi poziom. Fascynuje 
mnie performatywna wartość języka, czyli 
język, który jest narzędziem ustanawiania 
hierarchii. Używając języka można demon-
tować tę hierarchię na oczach widza. Staff 
Only między innymi jest o tym. W tym 
spektaklu muzyka jest przedłużeniem języ-
ka. Stąd pojawiły się fragmenty dzieła Ja-
mesa Joyce’a Finneganów tren w tłumacze-
niu Beniamina Bukowskiego. To było moje 
marzenie i pragnienie, żeby do naszego 
spektaklu dołączyć fragment o stwarzaniu 
nowego świata poprzez stwarzanie języka. 
Dla mnie ten tekst Joyce’a jest niezwykle 
postępowy, progresywny. Zbudowany jest 
na wielojęzykowości. My też stwarzamy 
nowy język poprzez wprowadzanie elemen-
tów słowotwórczych, zmienianie składni. 
Bawimy się znaczeniami, a jednocześnie 
chcemy pokazać, że świat powinien być 
wieżą Babel. Podobnie jak teatr. Naszym 
marzeniem było, żeby pracować z artysta-
mi pochodzenia cudzoziemskiego, bo oni 
mogą zmienić pewien stereotyp społeczny 
związany z myśleniem o państwie jako ele-
mencie narodowym. 

Na tegorocznym festiwalu dyskutuje-
my o wspólnocie. Czy uważa pani, że 
teatr może być miejscem jednoczącym 
społeczeństwo? 
Ze swojej strony staram się tworzyć wspól-
notę w pracy. Uważam, że to powinien być 
obowiązek każdego reżysera. Ten obowią-
zek wykracza zdecydowanie dalej niż po 
prostu zadawanie zadań. Ważne jest to, żeby 
integrować wspólnotę z ciągle nowymi ja-
kościami, odmiennością. Wprowadzenie 
elementu inności do wspólnoty spowoduje 
jej poszerzenie. Wydaje mi się, że to jest 
kluczowe w pracy w teatrze, podczas bu-
dowania wspólnoty. 

Aleksandra Kossowska: Jak to się 
stało, że znalazłyście się panie na rze-
szowskiej Scenie Nowej Dramaturgii? 
Jak wyglądała Wasza współpraca?

Kamila Siwińska: Poznałyśmy się tak, jak 
pozostali, na speed datingu, a potem zo-
stałyśmy do siebie przydzielone. Bardzo 
dobrze się złożyło, bo od razu znalazłyśmy 
z Kasią wspólny język. I nasz kontakt trwa 
do dzisiaj.

Katarzyna Matwiejczuk: Jak sama nazwa 
wskazuje, jest to Scena Nowej Dramaturgii 
i to właśnie dramaturg ma decydujący głos. 
Zgłoszenie do konkursu wyglądało w ten 
sposób, że należało przesłać eksplikację 
dramatu oraz jedną ze scen w dialogach. 
Ja przyszłam z gotowym pomysłem, który 
nosiłam w sobie od roku. Został on zauwa-
żony w konkursie, rozwinęłam go i później 
Kamila wprowadziła swoje uwagi doty-
czące rytmu i struktury. I powstał z tego 
właśnie owoc naszej współpracy, jakim jest 
Celineczka na Festiwalu Nowego Teatru.

Jak przebiegała praca nad dramatem 
o kobiecości, bycia kobietą, z punktu 
widzenia własnych doświadczeń?

KS: To tekst o macierzyństwie, o chęci by-
cia matką. Kasia skradła moje serce na sa-
mym początku, bo wyczułam w niej ogrom-
ną dozę szczerości. Ten tekst opowiada o jej 
przemyśleniach i jej doświadczeniach, ale 
też powstawał symultanicznie do procesów, 
które przechodziła. Dzielenie się tą szcze-
rością generuje szczere reakcje.

KM: Bardzo się cieszę, że obnażając tak 
wrażliwy temat, spotkałam się i wciąż 
spotykam z tak ogromnie dobrym przy-
jęciem. Mam wrażenie też, że ten tekst 
w pewien sposób rezonuje – to było widać 
i na próbach, i wśród osób, które ten dra-
mat czytały. To bardzo ciekawe, jak nasze 
perspektywy i doświadczenia kobiecości 
i macierzyństwa, różne drogi dochodze-
nia do tych wartości spotykają się w tym 

WY WIAD
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tekście. Kamila jest matką, ja nie i ten tekst 
głównie bazuje na moich doświadczeniach. 
Muszę oddać sprawiedliwość i przyznać, że 
dużo czasu spędziłam na forach dla kobiet 
zmagających się z problemem niepłodności 
i część wypowiedzi w dramacie jest wzięta 
właśnie z tych stron. Ich lęki, głosy i oba-
wy – bardzo chciałam, żeby to wybrzmiało.

Czy trudno było znaleźć język dla ta-
kiego tematu?

KM: Poza historią o pewnych stanach, 
w których znajduje się moja bohaterka, 
chciałam opowiedzieć o przecięciu się 
dwóch płaszczyzn – duchowej i biologicz-
nej. Jednym z moich zadań, które sobie 
postawiłam podczas pisania, było znalenie 
języka do mówienia duchowego o spra-
wach, które są biologiczne. Język ducho-
wości jest zawładnięty w naszym kraju 
przez język stricte religijny. Mamy wyraźną 
linię podziału pomiędzy materializmem, 
ateizmem i hołdowaniem osiągnięciom 
nauki i medycyny, a religijnością, która 
idzie w parze z dogmatycznym myśleniem. 
Chciałam znaleźć trzecią drogę. Zależało 
mi na tym, żeby opowiedzieć w sposób 
duchowy o moim procesie przechodzenia 
przez in vitro. 

Czytanie performatywne nie jest już 
„suchym dramatem”, ale też jeszcze nie 
przedstawieniem. Jak w takim razie pa-
nie definiują to wydarzenie sceniczne? 

KS: To zdecydowanie nie jest już „suchy 
dramat”. Staramy się go ożywić i nadać mu 

duchowość poprzez zabiegi audiowizualne. 
Chcemy go rozszerzyć w przestrzeni zarów-
no horyzontalnej, jak i wertykalnej, czyli 
materialnej i duchowej. Niestety naduży-
wam słowa duchowość, ale to przez ubo-
gość języka polskiego w tej sferze. Joanna 
Szumacher jest odpowiedzialna za oprawę 
muzyczną, a Joanna Sykulska przygoto-
wała wokalnie aktorki i aktorów. Myślę, 
że to wielki walor tego przedsięwzięcia 
scenicznego, ponieważ nadaje mu metafi-
zyczny wymiar.

KM: Muszę przyznać, że warstwa reżyser-
ska i ten walor muzyczny były dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem. Naprawde bar-
dzo się ucieszyłam, ponieważ to, co zrobiła 
Kamila z dwiema Joasiami idealnie wpisało 
się w moją wizję tego dramatu, splotło się 
z tym, co czuję. 

AK: Jakie są pań plany na teatr? 

KS: To poniekąd jest przesłanie do wszyst-
kich dyrektorów teatrów (śmiech) – ja chcę 
zrobić Biegunów Olgi Tokarczuk. Roz-
mawiałyśmy o tym na długo przed wia-
domością o Nagrodzie Nobla, ponieważ 
spotkanie z tą książką było dla mnie bardzo 
osobistym procesem. 

KM: Duchowość, którą wyznaje Olga To-
karczuk, jest nam bardzo bliska. To nie jest 
w żadnym stopniu tekst teatralny, jest bar-
dzo trudny, ale to wyzwanie może okazać 
się pięknym przedstawieniem. 

Dramat Aldony Kopkiewicz rozpoczyna się 
obrazkiem rodziny siedzącej w typowym 
polskim salonie z lat 90. Niczym na fotogra-
fii rodzinnej związki między bohaterami są 
tu konwencjonalne, dokładnie takie, jakich 
moglibyśmy spodziewać się po modelu ro-
dziny atomowej – matka i ojciec na kana-
pie oraz dwoje dzieci, chłopiec oglądający 
telewizję i dziewczynka czytająca w fotelu 
książkę. Typowość tej relacji jest jednak 
w gruncie rzeczy naddatkiem patrzącego 
czy patrzącej na fotografię – wszak zain-
scenizowaną, a więc pozbawioną informa-
cji o prawdziwych połączeniach; wyzutą 
z napięć i realności scenę musi on lub ona 
zinterpretować. W tę dziwną przestrzeń 
między wyobrażeniem a prawdą próbują 
wejść Anna oraz Tadeusz, dorosłe już ro-
dzeństwo. I wydaje się, że my, czytelnicy, 
pozostaniemy z nimi w tej pustce do końca.

Relacja rodzica z dzieckiem oparta jest 

w naszej kulturze na siatce toposów, jednak 
wydaje się, że ten najbardziej podstawowy, 
za który uznałbym wielorako rozumianą 
bliskość między dwojgiem spokrewnio-
nych ludzi (np. matki z synem lub córką), 
w dramacie popada w jakiś niezrozumia-
ły do końca zanik. Kopkiewicz pokazuje, 
że starsze pokolenie, aby tej intymności 
uniknąć, bierze odwrót w kierunku mniej 
lub bardziej absurdalnych eskapizmów. 
Tak więc Zofia, matka Anny i Tadeusza, 
wydaje się być odcięta od świata, mimo że 
dnie spędza tuż za ścianą, oddając się grze 
w karty z przyjaciółkami oraz układaniu 
puzzli. Znacząca w tym kontekście okazu-
je się rozmowa Zofii i koleżanek z bloku 
obok, w której umiejętnie kierują torami 
swoich wypowiedzi tak, aby nie trafić na 
żaden drażliwy lub przykry temat. Kiedy 
jednak coś takiego wraca w niezobowiązu-
jącej pogadance o rybach (zanieczyszczenie 
Bałtyku czy śmierć uchodźców na Morzu 
Śródziemnym) natychmiast spychane zo-
staje do niewypowiadalnego (lub może 

źródło:  kamilasiwinska.com

źródło:  playmobil.be
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Joanna Adamiec

Dlaczego bez lalek?

A to przecież stos stereotypów! Wiedzą 
o tym na pewno widzowie poruszającego 
spektaklu Agi Błaszczak Dzień osiemdzie-
siąty piąty z Teatru Lalki i Aktora w Wał-
brzychu. Można wymienić wiele innych 
tytułów, w których użycie lalek rzeczywi-
ście zachwyca, a sztuki te nie zatrzymują 
się jedynie na warstwie wizualnej. Choć 
sztuczne konie w spektaklu War hourse 
produkcji Handspring Puppet Company 
wyglądają jak prawdziwe, a animatorzy wy-
konują nimi nieprawdopodobne akrobacje, 
ich użycie stanowi tylko dopełnienie linii 
dramaturgicznej. Spektakl tworzy głównie 
piękna historia, wzbudzająca ekscytację 
widzów w formie i treści.

Niespotykanym w Polsce zjawiskiem 
jest grywanie fars lalkowych jako formy 
zabawiania gości w kawiarniach. Tymcza-
sem istnieją miejsca, gdzie taką skierowaną 
głównie ku dorosłym rozrywkę powszech-
nie się praktykuje. Produkcja barcelońskie-
go Jordi Bertrán Company absolutnie mnie 
porwała. Wykonany z gąbki człowiek, ska-
czący w rytm piszczałki, wywołuje salwę 
śmiechu. Prosta historia, radosna muzyka 
i nieprawdopodobny warsztat.

Godnych polecenia artystów i zespoły, 
którzy wolą wychodzić poza utarte ścieżki 
lalkarstwa, znajdziemy bardzo wiele: Wła-
dimir Zacharow, Frank Soehne, Michael 
Fogel, a w Polsce między innymi Teatr 
Malabar Hotel czy Teatr Figur. Porzućmy 
więc sztuczne podziały – szczególnie te 
teatralne!

Kiedy słyszę hasło teatr lalkowy, moim 
pierwszym i chyba naturalnym skojarze-
niem (przynajmniej w naszym kręgu kul-
turowym) jest teatr dla dzieci. Marionetki, 
kukły, pacynki, jawajki. Teraz bez większe-
go problemu potrafię odróżnić typy lalek 
używanych w przedstawieniach, ale kiedy 
byłam dzieckiem, kompletnie mnie to nie 
obchodziło. Ważna była oglądana historia 
oraz postaci, z którymi przeżywałam ich 
rozterki. Środki nie miały znaczenia. 

W polskiej kulturze zakorzenione jest 
przekonanie, że lalki mogą zachwycić tylko 
dzieci. Że to nie jest poważny teatr, a dla 
dorosłych tworzy się inne spektakle. Rzad-
ko reżyserzy decydują się na wtrącenie 
lalek do sztuk skrojonych na dramatyczną 
miarę, a dwie główne akademie teatralne 
w Polsce nie traktują swoich wydziałów 
lalkarskich jako równorzędnych z drama-
tycznymi. A przecież każdy mieszkaniec 
Warszawy może wyjść poza te uprzedze-
nia bardzo łatwo, choćby wybierając się na 
Stary Mokotów do Teatru Lalek Guliwer 
na fantastycznego Miłosia, czyli nie bój się 
łosiu. Dlaczego tak się dzieje? Na całym 
świecie przecież kompletnie inaczej patrzy 
się na teatr formy, przedmiotu, animacji. 
Lalkarstwo jest synonimem mistrzostwa, 
żmudnej pracy, wyrzeczeń, a także oso-
bistego, oryginalnego stylu gry. Artysta 
opracowuje swój spektakl (razem ze sce-
nografią) latami, aby potem jeździć z nim 
po całym świcie – tak, ponieważ w krajach 
pozaaeuropejskich zjawisko lalkowego te-
atru repertuarowego, jakie znamy w Pol-
sce, praktycznie nie występuje. Zastępuje 
je typ teatru wędrownego, uznanego raczej 
za rozrywkę jarmarczną niż „wysoką” i też 
wątpi się, by lalki mogły przekazać doj-
rzałe uczucia.

nawet nieważnego wobec ryb) kontekstu. 
W końcu chodzi o spokój, święty spokój 
i nic więcej. Pokazuje to, że niektóre tema-
ty są tak istotne i prawdziwe, że najlepiej 
o nich nie mówić. W ten ciąg nieobecności 
wpisuje się stereotypowa postać – a jakżeby 
inaczej – wiecznie nieobecnego ojca, któ-
ry, jeśli wróci z pracy (w której faktycz-
nie zamieszkał już na stałe), to wygłasza 
proste rady mające ekspresowo rozwiązać 
problem.

Uwikłani w ten ciąg funkcji familijnych 
w zaniku Anna i Tadeusz albo projektują 
plany odcięcia się, ucieczki, albo zalegają 
całymi dniami na kanapie, skarżąc się na 
tytułową febrę. Wydaje się, że tylko oni 
dostrzegają tutaj problem nieistniejącego 
ogniska domowego. Jednak podejmowa-
ne przez nich próby zmiany stanu rzeczy 
okazują się zbyt słabe, aby naruszyć mur 
tej dziwnej konwencji. Model rodziny ato-
mowej, kojarzący się z pewną stabilno-
ścią, okazuje się sprowadzać tu do rodziny 
deklaratywnej.

Szczególne interesujące okazuje się 
umieszczenie historii słabej rodziny w sy-
tuacji obnażającej teatralność – na zasadzie 
podwójnej reprezentacji w tekst wpisani 
zostali aktorzy świadomi ról, które grają. 
Wydaje się, że Kopkiewicz zostawiła im 
przestrzeń na odwołanie się do swoich 
prywatnych doświadczeń. Zwłaszcza ci, 
którzy odgrywają młodsze pokolenie, do-
strzegają podobieństwo tekstu do własnych 
wniosków dotyczących relacji pokrewień-
stwa i otwarcie o nie pytają. Prowadzi to 
jednak do dość gorzkiego w swojej wy-
mowie wniosku – skoro historia przedsta-
wiona przez Kopkiewicz zyskuje pewne 
cechy uniwersalnej opowieści o typowej 
polskiej rodzinie, to jak to się faktycznie 
do takowej odnosi? Obecnie, kiedy czę-
sto podkreśla się wartość tej „najmniej-
szej komórki społecznej” czy staje w jej 
obronie w groteskowych atakach na bogu 
ducha winne grupy społeczne, ujawnienie 
fikcyjności rodziny zyskuje cechy nie tyle 
buntu, ile smutnej refleksji: „czego wła-
ściwie chcecie bronić”? Temat ten można 
rozszerzyć także o kontekst interpreta-
cji politycznej albo stwierdzić fikcyjność 
i fałszywość tego a tego prorodzinnego 
dyskursu i pewnie nie pomylić się w tym 
za bardzo – jednak myślę, że wtedy za-
tarłby się inny, nie mniej ważny problem 
zaniku prawdziwych więzi. Nie powie-
działbym więc, by Kopkiewicz broniła 
tutaj konserwatywnego modelu rodziny, 
lecz raczej stawiała pytanie o prawdziwą 
grę zależności między jej coraz bardziej 
zamkniętymi w sobie figurami.
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Joanna Adamiec – w tym roku nazywana 
także Szaloną Joanną, wyróżniona przez 
redaktorkę goździkiem w konkursie Rymo-
wanie na Kolanie. Studiuje Wiedzę o Te-
atrze na Akademii Teatralnej w Warszawie. 
W tym roku postanowiła przyznać koloro-
we naklejki.

AMARANTOWA NAKLEJKA: Mistrz 
i Małgorzata w reżyserii Cezarego Ibera za 
oryginalną adaptację powieści Bułhakowa. 
Wprowadzenie nas w alternatywną rze-
czywistość, w której nawet czarna magia 
ostatecznie powoduje więcej pożytku niż 
szkód, a prawdziwa miłość zwycięża ze 
wszystkimi mechanizmami społecznymi

KARMAZYNOWA NAKLEJKA: Staff 
only Katarzyny Kalwat za bardzo przyjem-
ną muzyczno-słowną rapsodię, poruszającą 
rosnące w siłę tematy migrantów w Polsce 
i opresyjności teatru. 

RUBINOWA NAKLEJKA: Podobnie 
jak rok temu, przyznaję wyróżnienie obsłu-
dze widowni Teatru im. Wandy Siemasz-
kowej, a szczególnie pani Gabrysi z lewej 
szatni, ponieważ wiem, jak trudno jest się 
uśmiechać i dalej być miłym dla gości, 
którzy po swoje kurtki zgłaszają się długo 
po zakończeniu spektaklu.

Marta Jeżak – aby pojechać na festiwal 
zaryzykowała utuczenie swojego ukocha-
nego kota, zostawiając go mamie pod opie-
ką. Ostatnio została nazwana obieżyświat-
ką i oprócz tego, że bardzo chciała użyć 
tego pięknego feminatywu – to w sumie 
nią jest. Najdalej pojechała do teatru do 
Tomska na Syberii. 

Diamentowego Kota festiwalu przyzna-
ję spektaklowi Mistrz i Małgorzata i Ceza-
remu Iberowi za całościowe przeniesienie 
wielowątkowej powieści na deski teatru. 

Cieszę się, że mogłam zobaczyć w nim 
wrocławskich aktorów („WrocLOVE” na 
zawsze w serduszku) i razem z nimi tele-
portować się do Rosji.

Paulina Kubas – z wykształcenia teatro-
lożka i performatyczka, z zawodu sekre-
tarka redakcji dwujęzycznego czasopisma 
teatralnego. Urodzona w Rzeszowie. Cza-
sem robi zdjęcia, zawsze głaska koty (na-
wet Behemoty). 

Typ: Statuetkę Złotej Pralki przyznaję 
Pompie Funebris w reżyserii Kasi Pol i Da-
wida Żakowskiego za błyskotliwy i nieba-
nalny estetycznie spektakl, który wkręca 
do reszty. 

Antytyp: Laureatem Brudnej Ścierki 
zostaje położony w pobliżu Teatru im. Wan-
dy Siemaszkowej sklep z zielonym płazem 
w logo. Żeby przez kilka dni mieć zepsutą 
lodówkę i nie móc zaopatrzyć strudzonych 
recenzentów w jogurcik? Toż to hańba!

Michał Pawłowski – student filozofii 
i nauk ekonomicznych na Uniwersytecie 
Warszawskim. Nie uwierzył Platonowi, 
że artystów należy wypędzić z państwa 
i dlatego pisze o teatrze.

Typ: Jak ocalić świat na małej sce-
nie? – za grę aktorską świeżą jak podmuch 
wiosennego powietrza po smogowej zimie

Antytyp: Aktorzy koszalińscy, czyli ko-
media prowincjonalna – za humor porywa-
jący jak trasa kolejowa Koszalin – Rzeszów. 

Mateusz Kaliński – awanturnik, wagabun-
da, pierwowzór Włóczykija z Doliny Mu-
minków. Pięć lat spędził na statku pływając 
po wszystkich morzach świata i badając 
morską faunę. Dwa razy porwany przez 
piratów (jako uczeń wspaniałego Hrabiego 

Monte Christo zawsze był w stanie uciec 
z niewoli). Jeśli akurat nie zdobywa egip-
skich piramid lub podkrakowskich zamków, 
to napisze coś o teatrze. Podpowiedział 
Platonowi, że należy wypędzić artystów 
z państwa.

Typ: rozdzielony na trzy, czyli cały 
OFF. Za co? Za wszystko.

Antytyp: czytanie performatywne  
Superbohatera (Łukowicz/Bukowski). No, 
nie wyszło, niestety, nie wyszło.

Maria Sławińska – artystycznie zakrę-
cona frelka! Studentka WOT-u na Aka-
demii Teatralnej oraz kulturoznawstwa 
na Uniwersytecie Śląskim. Psychofanka 
Teatru Śląskiego w Katowicach, dlate-
go nie raz wspomina o nim w gazetce 
festiwalowej.

Typ: Wędruje do kolektywu, tworzą-
cego spektakl Staff Only za fantastyczną 
muzyczność i niesłużbową atmosferę ca-
łego projektu. 

Przyznaję także wyróżnienie dla spekta-
klu Mistrz i Małgorzata, ponieważ (znów) 
porwała mnie muzyka tego spektaklu oraz 
stylówki reżysera.

Aleksandra Kossowska – kocha zieloną 
herbatę i wszystkie psy na świecie. Student-
ka WOT-u, która oddycha teatrem i chce 
go tworzyć. 

Typ: wszyscy pracownicy Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej, którzy przygotowali 
wspaniały festiwal. 

Wyróżnienie: Dagny Cipora, która pod-
biła moje teatralne serce oraz duszę swoim 
talentem i wrażliwością.

Agata M. Skrzypek – performuje redak-
torstwo, doktoryzuje się z teatru, rozbija 
się pociągami i pisze dramaty.

Przyznaje ZŁOTĄ SPACJĘ dla nur-
tu OFF-Konteksty, bo prawdziwą przy-
jemnością było obejrzeć spektakle teatrów 
niezależnych przebijające propozycje 
konkursowe.

Przyznaje SREBRNĄ PAGINĘ Celi-
neczce Katarzynie Matwiejczuk i Kamili 
Siwińskiej za lirykę, tkliwą dynamikę, an-
gelologię i dal.

Przyznaje ZWISAJĄCĄ WDOWĘ I 
SIEROTĘ Śmierci w Wenecji, czyli czego 
żałują umarli za chybiony pomysł.

Przyznaje OKŁADKĘ SPECJALNĄ 
Paniom Szatniarkom, Paniom Bufetowym 
oraz Wolontariuszkom za pogaduszki, cier-
pliwość, uśmiech i „zawieszone” ciastka.
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Test z wiedzy o Festiwalu Nowego Teatru

W którym roku odbyła się pierwsza edycja Rzeszowskich Spotkań Teatralnych?
1. 1961 1 pkt
2. 1980 2 pkt         
3. 2014 3 pkt

Który spektakl zdobył nagrodę dziennikarzy podczas zeszłorocznej edycji festiwalu?
Orestes wg Eurypidesa w reżyserii Michała Zadary   1pkt
Lwów nie oddamy! w reżyserii Katarzyny Szyngiery   2pkt
Hańba wg Coetzee’go w reżyserii Marcina Wierzchowskiego  3 pkt

Od którego roku festiwal ma nową nazwę – Festiwal Nowego Teatru?
1. 2000 1 pkt 
2. 2004 2 pkt
3. 2014 3 pkt

Który reżyser zdobył  w ostatnich dwóch edycjach z rzędu nagrodę publiczności?
1. Agata Duda-Gracz  1 pkt
2. Marcin Wierzchowski  2 pkt
3. Krzysztof Garbaczewski 3 pkt

Któremu z wymienionych artystów była poświęcona druga edycja FNT? Tak pisała 
o nim Joanna Puzyna-Chojka: „(…) był nie tylko prawdziwym artystą totalnym, 
negującym granice między różnymi obszarami i gatunkami sztuki, ale też ironicz-
nym dekonstruktorem narodowych mitów i bezkompromisowym komentatorem 
współczesnych społeczeństw europejskich.”
1. Richard Schechner  1 pkt
2. Józef  Szajna   2 pkt
3. Christoph Schlingensief 3 pkt

Podlicz punkty i sprawdź wyniki!

Liczba punktów: dokładnie 11
Test zdałeś/aś śpiewająco! Takich widzów, jak 
ty każdy festiwal powinien mieć więcej. Z two-
ją wiedzą i przygotowaniem w przyszłym roku 
mógłbyś/mogłabyś być kuratorem/ką w gronie 
organizatorów/ek festiwalu!

Liczba punktów: od 5 do 10 lub 12–13.
Znałeś/aś większość odpowiedzi, a to świadczy 
o tym, że jesteś wiernym uczestnikiem każdej 
edycji Festiwalu. W nagrodę za zaangażowa-
nie zostajesz niniejszym Honorowym Gościem 
Festiwalu!

Liczba punktów: poniżej 5 lub 14–15.
Niestety, nie popisałeś/aś się wiedzą. Pewnie 
miałeś/aś lepsze rzeczy do robienia w ponu-
re listopadowe popołudnia niż uczestnictwo 
w corocznym święcie teatru. Ale nic stracone-
go! W każdej chwili możesz zaangażować się 
trwający w festiwal, przeżyć niezwykłe chwile 
oraz… nadrobić braki w wiedzy. Powodzenia!


