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Mateusz Kaliński

Shylock and the 
boys

Na plaży leży mężczyzna. Chwyta 
słoneczne promienie, wsłuchuje się 
w  szum morza oraz odległy krzyk 
mew. Ktoś do niego podbiega. Męż-
czyźni przytulają się do siebie, tro-
chę żartują, trochę ze sobą przeko-
marzają. Jeden mości się wygodnie 
między nogami drugiego, obejmując 

go łagodnie. Rozkoszna kanikuła? 
Nie do końca. Sielankową równowa-
gę scenki zaburzają trzy masywne 
falochrony narzutowe, w tle majaczą 
portowe kontenery. Mężczyzn gnę-
bi jakiś niepokój. Młodszy, Bassa-
nio (Wojciech Marcinkowski), wpadł 
w długi i aby się ratować, musi zna-
leźć bogatą żonę. Jego towarzysz, An-
tonio (Krzysztof Kluzik), nie potrafi 
zdefiniować swojego przygnębienia.

Niewątpliwie ciekawym pomysłem reży-
serskim jest wyraźne zasugerowanie rela-
cji łączącej klasycznych szekspirowskich 
przyjaciół. Antonio i Bassanio w dramacie 

Anglika przedstawieni zostali jako oddani 
sobie druhowie: stateczny kupiec oraz nie-
co narwany – ale o dobrym sercu! – lek-
koduch. Wprowadzenie do tego spektaklu 
homoerotycznego napięcia między mężczy-
znami wydaje się natomiast być świetnym 
punktem wyjścia do studiów nad kulturą 
toksycznej męskości, zmuszającą do kwe-
stionowania własnej tożsamości, zamiast 
spokojnego, sielankowego jej celebrowa-
nia. Co ciekawe jednak, Szymon Kaczma-
rek, reżyser słupskiego Kupca weneckie-
go, unika kreślenia wyraźnej osi podziału 
na skrzywdzonych oraz krzywdzących. 
A przynajmniej nie przeprowadza takiej 
diagnozy tylko po to, aby udowodnić jakąś 
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tezę. W jego wizji rzeczywistość jest nieco 
bardziej złożona.

Małżeństwo, które miałoby uratować 
Bassania od kompletnej ruiny i gniewu 
wierzycieli, jest dość absurdalną próbą wy-
korzystania jeszcze bardziej absurdalnej 
sytuacji. Młodzieniec, aby zdobyć rękę 
pięknej i zamożnej Porcji (Monika Janik), 
wskutek nakazu jej ojca musi dosłownie 
wylosować spośród trzech skrzyń tę je-
dyną, która da mu prawo do zaślubin. De-
cyduje się na dość kontrowersyjny fortel, 
polegający na przebieraniu się za innych 
losujących zalotników i wyeliminowaniu 
pechowych strzałów. Formy patriarchal-
nych niedorzeczności – pozostawienie losu 
córki ślepej Fortunie – zamaskowane więc 
zostały barwami farsy. Powyżsi męscy bo-
haterowie to spryciarze, chłopki-roztropki, 
które korzystny dla nich system bez skrę-
powania wykorzystują. Boys will be boys. 
And so on, and so on…

Wydaje się, że ta sama toksyczna mę-
skość – z cementowaniem własnej toż-
samości w kontrze do Innego, agresyw-
nymi uprzedzeniami czy wręcz otwartą 
wrogością – realizuje się także w anty-
semityzmie. Shylock, w słupskim Kupcu 
zagrany z werwą przez Igora Chmielnika, 
w wersji Szekspira zawiera w sobie zbiór 
najordynarniejszych stereotypów dotyczą-
cych Żydów. Przez swoje „pogaństwo”, 
jak czasem określają judaizm bohaterowie 
dramatu, jest on wykluczony ze społeczno-
ści skrzywdzonych lichwą nieszczęsnych 
chrześcijan. Autor Cymbelina nie sym-
patyzuje tu z wielokrotnie upokarzanym 
Żydem, raczej podkreśla jego „złośliwe” 
usposobienie. Co prawda wkłada mu w usta 
słynną przemowę („Bo jestem Żydem. Czy 
Żyd nie ma oczu? Czy Żyd nie ma rąk, 
twarzy, zmysłów, uczuć, namiętności? – 
skoro żywi się tym samym jadłem, rani 
go ten sam oręż, gnębią te same choroby, 
leczą te same leki, ziębi i grzeje ta sama 
zima i lato co chrześcijanina?”1), jednak 
wskazuje tylko na brak różnic cielesnych, 
odmawiając jednocześnie przywileju reli-
gijnej tożsamości. Jak pisze Bożena Keff 
w Strażnikach fatum, „[m]niejszość żydow-
ska, tradycyjnie postrzegana w kontekście 
chrześcijańskim jako wróg mieszkający 
na «naszej» ziemi, zawsze miała uzasad-
niony deficyt poczucia bezpieczeństwa”2. 
Ów deficyt został wyraźnie podkreślony 
w wizji Kaczmarka i Chmielnika. Działa-
nia Żyda zyskują wymiar rozpaczliwych 
prób ochronienia swojej odrębności. Ilu-
struje to między innymi jego zaborczość 
wobec Jessiki (Monika Bubniak). Stosunek 
ojca do córki, choć na pozór wygląda na 

kolejną próbę uprzedmiotowienia kobiety, 
„własnościowego” zniewolenia, przyjmu-
je raczej charakter lękliwego – choć wciąż 
reprodukującego patriarchalne hierarchie – 
pragnienia uchronienia odrębności naj-
bliższego otoczenia względem silniejszej, 
nieprzyjaznej grupy.

Twórcy, kreując Shylocka, podkreślają 
różnice dzielące go od pewnych swojego 
bytu chrześcijan. Dla kontrastu z Wenecja-
nami – ich eleganckim płaszczami i golfa-
mi, wyższością w głosie czy ogromnym, 
ostentacyjnie dyndającym krucyfiksem 
na piersi Bassaniego – lichwiarz ubrany 
w zwyczajny dres z lampasami, ukrywa-
jący jarmułkę pod narzuconym na głowę 
kapturem, przypomina raczej podejrzanego 
osobnika z marginesu. Rozpoznać można 
w tym całkiem sprytny zabieg: połączenie 
wykluczenia ze względu na przynależność 
religijną z wykluczeniem ekonomicznym. 
Zdaje mi się nawet, że twórcy wręcz su-
gerują tożsamość antysemickich wyzwisk, 
którymi obdarzany jest Shylock, z pogar-
dą klasową. Warta wspomnienia wydaje 
się także różnica etosowa, którą zazna-
cza Antonio podkreślając, że nigdy nie 
brał udziału w transakcjach lichwiarskich. 
Upodlenie, któremu poddają Shylocka męż-
czyźni, znajduje swoje ujście w wykrzy-
czeniu przez bohatera wspomnianej przeze 
mnie mowy o człowieczeństwie Żyda. Jest 
to jeden z lepszych, mocniejszych w wy-
mowie fragmentów spektaklu. Rapowane 
do muzycznego podkładu dotąd gładkie 
i rytmiczne tłumaczenie Stanisława Barań-
czaka rozpada się pod wpływem świetnie 
wyrażonej przez Chmielnika wściekłości 
i bezsilności, co podkreśla nieprzystawal-
ność języka jego bohatera do otaczającego 
go świata.

Podobny dysonans obserwujemy w kul-
minacyjnej scenie procesu, gdzie – już 
ubrany w tradycyjne, świąteczne chałat 
i sztrajmł – walczą ze sobą dwie perspek-
tywy rozwiązania konfliktu między boha-
terami. Wyrażana przez Shylocka wiara 
w prawo, które ma być równe dla wszyst-
kich, przeciwstawiona zostaje rzekomej 
wyższości miłosierdzia, które, według An-
tonia oraz jego obrońców, ma owo prawo 
podważać. Nieustępliwość Żyda – przed-
stawiona przez Szekspira jako niska za-
wziętość – ujawnia więc swój emancy-
pacyjny charakter. Finał sceny pokazuje 
jednak gorzką prawdę o głęboko w sta-
nowione prawo wpisanej nierówności, fa-
woryzującej „swoich”. Shylock nie tylko 
przegrywa sprawę, lecz także zostaje są-
downie zmuszony do przechrzczenia – co 
odrobinę przybliża niewyobrażalny dramat 

antysemickich prześladowań.
Jednak pora na jedno lub dwa zastrze-

żenia. O ile spektakl zagrany został feno-
menalnie, udramatyzowany niemal równie 
dobrze, o tyle zasadniczy sens tego przed-
sięwzięcia pozostaje pewną zagadką. Oczy-
wiście, jak najbardziej cieszą mnie projekty 
demaskujące relacje władzy i przemocy – 
takich nigdy dużo, prawda? Co jednak, jeśli 
skupimy się wyłącznie na diagnozowaniu? 
Albo na pokazywaniu przemocy – zarów-
no psychicznej, jak i fizycznej? Myślę, że 
w takich wypadkach należy strzec się na-
dejścia momentu, w którym sztuka prze-
staje ujawniać zakryte struktury, a zaczyna 
rozkoszować się samym faktem ujawnia-
nia lub nawet to, co ujawnione, w podej-
rzany sposób estetyzować. Niewątpliwie 
robią wrażenie sceny, w których kilku de-
likwentów siłą chrzci Żyda lub wygłasza-
jący miłosny monolog Lorenzo (Konrad 
Wosik) agresywnie wywraca stoły i krzesła. 
Tylko jaki takie sceny przynoszą efekt? 
Czego dowiadujemy się z mimetycznego 
przedstawienia przemocy wobec osób in-
nego wyznania czy kobiet? A może oglą-
danie scen przemocy wzbudza w nas nie 
empatię i pragnienie zmian, ale nieźle za-
maskowaną jouissance? – takie na przykład 
pytania kłębiły się w mojej głowie, kiedy 
oglądałem gnębioną przez Lorenza Jessicę. 
Równie kontrowersyjne wydają się środ-
ki – które, choć zaznaczają metateatralny 
charakter, nie przestają budzić wątpliwo-
ści – zastosowane do obnażenia toksyczne-
go zalotnika Porcji. Nie jestem specjalistą, 
ale jednak myślę, że trudno o etyczne za-
stosowanie blackface’a. Niestety obawiam 
się, że takie spektakle – nie umniejszając 
ich walorom artystycznym i warsztatowi 
twórców – mogą nieść więcej szkody niż 
pożytku. Być może do rozmowy o wraż-
liwości potrzeba jednak jej trochę więcej. 
Nie brakuje nam na rynku dekonstrukcji 
struktur przemocy. To dość nośny temat 
i w gruncie rzeczy tak już ograny, że aż 
banalny. Raczej nadszedł czas na próby 
przezwyciężania takiego urządzenia świata.

1 W. Szekspir, Sen nocy letniej. Kupiec wenec-
ki, tłum. S. Barańczak, Wydawnictwo Polskiej 
Prowincji Dominikanów, 1991.
2 B. Keff, Strażnicy fatum, Wydawnictwo Kry-
tyki Politycznej, 2020.
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Michał Pawłowski

Szekspirowski  
Tarantino
Zespół Nowego Teatru im. Witkace-
go w  Słupsku podejmuje w  Kupcu 
weneckim w reżyserii Szymona Kacz-
marka temat wykluczenia oraz prze-
mocy wobec kobiet. Choć spektakl 
niejednokrotnie balansuje na kra-
wędzi, zdaje się, że w świeży sposób 
przenosi Szekspira do współczesnych 
polskich realiów.

Spłukany Bassanio (Wojciech Marcinkow-
ski) pożycza od swojego przyjaciela Anto-
nia (Krzysztof Kluzik) trzy tysiące dukatów 
w celu sfinansowania działań zmierzają-
cych do zdobycia ręki uwięzionej przez 
swego ojca Porcji (Monika Janik). Antonio 
co prawda w danym momencie cały swój 
kapitał ma ulokowany w towarach płyną-
cych do zamorskich klientów, jednakże, aby 
pomóc bliskiej sobie osobie, sam zadłu-
ża się u Żyda Shylocka (Igor Chmielnik). 
Ten jednak stawia niebagatelny warunek: 
w przypadku niewywiązania się z umowy, 
Antonio odda mu funt swojego ciała wy-
krojonego z okolic serca. Nie przypuszcza-
jąc, że sytuacja może odmienić się na jego 
niekorzyść, pragnący pomóc przyjacielowi 
kupiec przyjmuje taką ofertę, mimo iż wie, 
że za poniesione w przeszłości zniewagi 
i prześladowania żydowski kontrahent pała 
do niego głęboką nienawiścią. Nieszczęśli-
wy rozwój wypadków ostatecznie sprawia, 
że Antoniowi rzeczywiście grozi śmierć, 
od której ratuje go tylko pomysłowa ar-
gumentacja przebranej za prawnika Porcji.

Spór powstały wskutek zawarcia przez 
Shylocka i Antonia umowy, której gwa-
rantem wypełnienia jest życie drugiego, 
można odczytywać jako konflikt pomiędzy 
prawem stanowionym a naturalnym – czy 
litera prawa może iść w poprzek jego du-
cha? Ostatecznie jednak nieszczęśliwego 
kupca ratuje nie duch prawa, a właśnie li-
teralne odczytanie kodeksu; sami twórcy 
zresztą poświęcają temu problemowi mniej 
przestrzeni. Tym, co z pewnością najsilniej 
ogniskuje uwagę, są motywacje żydowskie-
go pożyczkodawcy. Choć na pozór jawi się 
on kimś okrutnym i bezwzględnym (któż 
bowiem żąda w zastaw długu ciała nawet 
największego przeciwnika?), przejmujący 
monolog w wykonaniu Igora Chmielni-
ka nie pozwala spojrzeć na tę postać jed-
nowymiarowo. Shylock wymienia w nim 

wszystkie obelgi, którymi został obrzucony 
i opisuje całą nienawiść, jaka go spotkała 
ze strony chrześcijańskiego otoczenia, wy-
pomina okazywaną mu pogardę podczas 
gdy to, czego oczekiwał i potrzebował, 
to choćby najmniejsza porcja zwyczajnej 
życzliwości. Jednocześnie jednak, widząc 
zawziętość Shylocka i jego przerażającą po-
trzebę zemsty, trudno nie odczuwać z jego 
porażki satysfakcji (przynajmniej do pew-
nego momentu). Nakierowując widzów na 
tę emocję, twórcy stawiają ważne pytanie: 
czy w momencie, gdy obcy/wykluczony 
okaże się kimś złym lub okrutnym, nie 
wpadamy z łatwością w wykluczeniowe 
schematy myślenia i postępowania? Czy za-
wsze kierujemy się zasadą równości wobec 
prawa, chociażby traktując tak samo prze-
stępstwa popełnianie przez imigrantów – 
„obcych” – jak i przez „miejscowych”?

Drugim ważnym tematem poruszanym 
w słupskim Kupcu jest przemoc względem 
kobiet. Nie tylko ta bezpośrednia, której 
ofiarą pada córka Shylocka, Jessica (Monika 
Bubniak), ale również strukturalna, doty-
kająca Porcję. Jej uwolnienie z zamknię-
cia przez Bassania jest jedynie częściowe: 
z władzy ojcowskiej przechodzi pod władzę 
męża. I choć to ona okazuje się w spektaklu 
główną siłą sprawczą (a na pewno jedyną 
niezakłamaną), sukces może osiągnąć tylko 
poprzez naśladowanie mężczyzny. Porcja 
początkowo planuje ten maskulinistyczny 
schemat wyłącznie obśmiać, jednak na tym 
polu ponosi porażkę. Aby podjąć skuteczne 
działanie, musi stać się mężczyzną.

Aktualność podejmowanych proble-
mów podkreślona jest w spektaklu dzię-
ki pomysłowi na konkretną estetykę przy 
jednoczesnym zachowaniu dużej wierności 
tekstowi oryginału (w tłumaczeniu Stanisła-
wa Barańczaka). W tym kontekście dobrze 

„zagrywa” dresiarski anturaż inscenizacji. 
Bassanio w ciemnym golfie i marynarce, 
z wielkim krzyżem na łańcuchu noszonym 
na piersi wypada przekonująco w roli za-
wziętego zdobywcy kobiet. W podobny 
lambadziarski sposób do momentu uwol-
nienia z zamknięcia (kiedy to z ulgą zrzuca 
z siebie przeróżne świecidełka) odgrywa 
rolę Porcji Monika Janik. Na tej samej za-
sadzie paczki przerzucane przez Shylocka 
w porcie ozdobione są zdjęciami kobiet, 
a uprowadzający z domu ojca Jessicę Lo-
renzo (Konrad Wosik) przypomina stałego 
bywalca imprez techno.

Estetyka ta pozwala też mocniej wy-
brzmieć dwuznacznemu zakończeniu 
utworu. W pierwszym momencie oburze-
nie może budzić widok upokorzenia Shy-
locka, wyrokiem sądu i pod groźbą śmierci 
zmuszonego do chrześcijańskiego chrztu. 
Dominujące tę scenę zadowolenie pozo-
stałych postaci (skoro Antonio został ura-
towany, a jego zawzięty wróg pokonany) 
sprawia wrażenie, jakby było ono „właści-
wą” emocją tej chwili. Jest w tym jednak 
coś makabrycznego, gdy pełne satysfak-
cji ukontentowanie zestawi się z wyrazem 
twarzy Shylocka. Zarazem w zakończeniu 
tym odzywa się coś z ducha Tarantina, od 
lat nakazującego widzom swoich filmów 
cieszyć się podczas oglądania scen naj-
większych masakr. U amerykańskiego re-
żysera jest to, rzecz jasna, zabawa formą 
i materią kina, tutaj natomiast zdaje się, że 
jednoczesne połączenie satysfakcjonującej 
(sic!) gry aktorskiej i straszliwego upoko-
rzenia jednej z postaci każe zweryfikować 
przeżywane właśnie emocje i zapytać same-
go siebie, czy są one właściwe. Być może 
zabrakło w Kupcu gestu unieważniającego 
ową przyjemność, jednak samo pytanie 
zostało postawione.

fot.  z  archiwum Nowego Teatru w Słupsku
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Tanecznym krokiem 
do Słupska
Z igorem Chmielnikiem, odtwórcą 
roli Shylocka w Kupcu weneckim 
w reżyserii Szymona Kaczmarka, 
rozmawia Monika weis
MW: Jaką masz relację z Szekspirem?
IC: Szekspirowskie role zawsze wpływają 
na moje życie, odkrywam w sobie coś, cze-
go nie miałem wcześniej w życiu. Jak gra-
łem zawadiakę Petruchio w Poskromieniu 
złośnicy – odkryłem w sobie macho. Moja 
żona do dzisiaj mówi „ej, Petruchio” i ja 
wtedy wiem, jak się zachowywać, żeby jej 
się podobało. Chyba wtedy się we mnie za-
kochała… Nie, raczej wcześniej! (śmiech) 
Szekspir po prostu uruchamia coś we mnie. 
W tym spektaklu odkryłem kogoś z mar-
ginesu, ziomala, odkryłem, że mogę mieć 
w sobie prawdę ludzi ulicy.

Rzeczywiście, tutaj grasz kogoś takiego. 
Jak ci się udało udźwignąć rolę obcego?
Szukaliśmy tego Żyda. Najważniejsze jest 
to, że ja myślałem o człowieku, którego 
mam znaleźć, a nie o obcym. Kontekst tej 
postaci jest bardzo silny, determinujący, ale 
najpierw musiałem poszukać sobie, kim 
jest ktoś, kto tak reaguje i takimi słowami 
się wypowiada. Potem okoliczności nadały 
temu uzasadnienie i kształt. Nie myślałem 
o tym, że mam zbudować Żyda. Zacząłem 
od tego, że nie z własnej winy jestem nie-
nawidzonym człowiekiem. I ja tę nienawiść 
mam, bo cóż mam mieć? Miłość?

W jednym z wywiadów powiedziałeś: 
„Shylock to nauka pokory”. Co miałeś 
na myśli?
W tej roli zrozumiałem, że opowieść jest 
ważniejsza od aktora, który ją opowiada. 
Zasadziło się to na tym, że ja potrafiłem za-
grać straszliwego skurwysyna, który bardzo 
się podobał widzom, komentowali na wi-
downi: „Ha, ale zagrał!”, „Ale jest z niego 
kozak!”. To nie oddawało głębokiego prze-
kazu tej historii, którą chcieliśmy opowie-
dzieć. Z własnych, narcystycznych pobudek 
mogłem dalej tak grać, ale była to zła droga. 
Dosyć szybko, bo po dwóch spektaklach, 
zatrzymałem się i zorientowałem, że coś 
nie gra. Postanowiłem to wszystko z roli 
wyrzucić. Wyciągnąłem więc na całe życie 
lekcję pokory – że opowieść jest ważniej-
sza niż ja, niż to, że ludzie uznają, że je-
stem dobrym aktorem. Dorosłem do tego, 
żeby bohater, którego tworzę, dostał ode 
mnie coś istotnego. Właśnie wtedy czuję 

się dobrym aktorem, niepotrzebny mi do 
tego popis.

To, co mówisz, jest szalenie piękne. I cie-
kawe, że dopiero skonfrontowanie z pu-
blicznością pozwoliło ci zobaczyć, jak 
zbudować tę rolę.
Tak, jak ją zbudować ostatecznie. Nie po-
dobało nam się, że widz jest zadowolony, 
ale dostaje złą historię. Szukaliśmy tego 
wspólnie. Wszyscy w zespole pracujemy 
twórczo i każdy spektakl przynosi nam 
nowe pytania lub odpowiedzi.

Wyglądacie na bardzo zgrany zespół, 
na scenie i poza nią. Widać, że tworzy-
cie wspólnotę.
Miło mi to słyszeć. Oczywiście nie jeste-
śmy wolni od konfliktów. Tworzymy mały 
zespół. Żeby rozmawiać, wypracowaliśmy 
rodzaj wspólnego języka i rozwijamy go, 
nie ma tutaj wyjątków.

Ciekawa wydaje mi się twoja droga do 
Nowego Teatru w Słupsku. Jesteś z Kra-
kowa. Studiowałeś w Warszawie…
Od trzeciego roku. Studia zacząłem w Łodzi.

A ostatecznie żyjesz w Słupsku. Masz tam 
rodzinę i etat w teatrze od dziesięciu lat. 
Nie korciło cię, żeby zostać w metropolii?
Bardzo dziękuję ci za to pytanie, bo dużo 
o tym myślałem w swoim życiu. Trakto-
wałem Słupsk jako przystanek na drodze 
mojej kariery. Decyzja o etacie była bar-
dzo trudna, czekałem na inne propozycje. 
Dwa nasze dyplomy zostały przeniesione 
do instytucji – Teatru Współczesnego i Te-
atru Roma. Czekałem, aż zaczną do mnie 
spływać propozycje. Andrzej Maria Mar-
czewski, mój wielki przyjaciel, powiedział 
mi: „Igor, weź etat w Słupsku, zagrasz tu 
w sezon tyle, co w Warszawie przez trzy 
lata”. Tak się stało. Zacząłem bardzo dużo 
grać. Wskoczyłem do zespołu za kogoś, 
kto wyjechał do Warszawy, czyli właśnie 
spełnił ten postulat. Odziedziczyłem po 
nim role, zrobiło się tego potwornie dużo. 
Potem zaczęły się dziać przedziwne rzeczy. 
Podobało mi się i nadal podoba, że tyle 
gram. Rozmawiałem z kolegami, którzy 
pracują w super teatrach, ale grają dużo 
mniej. A ja miałem wtedy same główne 
role, które były dla mnie ogromną szansą 
rozwoju. Co prawda, nie ma małych ról, są 
tylko mali aktorzy (śmiech), ale duże role 
to też dużo ciekawej pracy. Potem pozna-
łem moją żonę, urodziło się nam dziecko 
i, szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy 
gdybym dostał pracę w Warszawie, w Kra-
kowie, to byłbym szczęśliwszy. Miałem 

ostatnio możliwość przejścia do teatru 
nie stołecznego, ale niedaleko metropolii. 
Nie zdecydowałem się, bo miałbym wtedy 
w głowie myśl: „to kiedy do Warszawy?” 
Odczuwałbym brak, którego nie potrze-
buję. Mam w Słupsku super powietrze, 
pracę, wspaniałą rodzinę i piękne, małe 
mieszkanko, które kocham.

Na stronie teatru wyczytałam: „oprócz 
kariery aktorskiej realizuje się jako tan-
cerz – udziela też lekcji tanga, i muzyk – 
gra na skrzypcach, jest DJ-em tanga 
argentyńskiego…”
Trenuję też Kendo! Wczoraj byłem na mi-
strzostwach, mój klub zdobył tytuł Mistrza 
Polski.

Gratuluję! A powiedz, co to znaczy, że 
jesteś DJ-em tanga argentyńskiego?
Teraz już mniej się tym zajmuję, ale przez 
wiele lat nie chciałem się rozstać z Warsza-
wą, pracowałem tam jako nauczyciel i ani-
mator tanga argentyńskiego. Prowadziłem 
milongę w SPATiFie, tańczyłem tam nawet 
z Joanną Szczepkowską! (śmiech) Wieczo-
ry z tangiem argentyńskim przypominają 
trochę salsoteki.

Bardzo chciałabym tam być.
To jest wspaniałe! To nie tak, że przycho-
dzisz i uczysz się sekwencji. Tańczysz 
z nieznajomym i nagle on cię prowadzi, 
a ty wiesz, o co chodzi. Piękne! No i na tej 
milondze trzeba puścić ludziom muzykę. 
Ja jestem aktorem, ale gdybym nie był, to 
i tak szukałbym zawodu, w którym mógł-
bym opowiadać jakąś historię. To jest moje 
credo. Dobór muzyki, którą się puszcza lu-
dziom, można ułożyć w rodzaj przebiegu 
emocjonalnego. Raz tańczą coś spokojnego, 
do przytulania, potem wchodzą w coś głę-
bokiego. Tango też jest opowieścią.

Taką wsobną opowieścią. Czyli trochę 
programujesz to, co się będzie działo na 
takim wieczorze.
Tak, dokładnie. Albo zmieniam, kiedy wi-
dzę, że coś nie działa. Ktoś wspaniały kie-
dyś powiedział, że tango to jest smutna 
myśl, którą tańczy się we dwoje.
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Paulina Orth

Na początku  
był chaos
Nie do końca znane są wszystkie po-
zycje na tym polu bitwy. Gdański Te-
atr Dada von Bzdülöw konsekwent-
nie swoją nazwą nawiązuje do ruchu 
dada, którego początki niemal zbie-
gły się w czasie z wybuchem I wojny 
światowej, zwanej przecież Wielką 
Wojną. Czy przybyliśmy zatem na 
artystowską stypę świętować kres? 
Jeśli tak, to kogo i czego?

Od pierwszych chwil duet reżysersko-cho-
reograficzny spektaklu, Katarzyna Chmie-
lewska i Leszek Bzdyl, oszczędza nam 
szczegółowych informacji. Przedstawie-
nie otwiera symultaniczny ruch kwartetu 
aktorów. Każdy z członków grupy tańczy 
swoje solo, zmieniając jedynie zajmowane 
na scenie pole. Zróżnicowany dla każdego 
występującego ruch, ułożony w precyzyj-
nie zsynchronizowanej strukturze, ulega 
przekształceniom na skutek wewnętrznych 
zmagań wykonawców. Materialność ciał 
uwidacznia skrywane niepokoje powoli 
wyodrębniających się postaci: Urzędnika 
Zieleni Miejskiej, Mistera Uber Eats, Ma-
łej Powstanki Warszawskiej i Transferki 
Przeżyć. Organizm staje się tu polem bi-
twy. Gdy zawiesza dotychczasowe zasady 
działania, zaburza cały choreograficzny 
układ; gdy ktoś zamiera w bezruchu, tworzy 
nagły wizualny kontrast do reszty, wcho-
dząc mimowolnie w dialog z innymi, bez 
otwierania ust.

Istotnym zagadnieniem wydaje się spo-
sób, w jaki twórcy zdecydowali się konstru-
ować dramaturgię przedstawienia, rozmna-
żając konteksty. Dotychczasowy spokój 
zagłusza nagłe wtargnięcie na salę figury 
Boga (w tej roli charyzmatyczny Wojan 
Trocki). W finezyjny i lekki sposób aktor 
wplątuje się w ramy spektaklu, wykonu-
jąc spolszczoną i autorską wersję piosenki 
Toma Waitsa Chocolate Jesus. Zabawna, 
artystyczna wypowiedź Stwórcy jest po-
niekąd autoprofanacją, roastem samego 
siebie. Krok ten pozwala twórcom spek-
taklu na bezpretensjonalne uporanie się 
z filozoficznym pytaniem o to, kim jest bóg 
(jakiegokolwiek wyznania), skoro dopuścił 
(i dopuszcza) do zbrojnych konfliktów, 
czyli do dzieła zniszczenia. Tymczasem 
czekoladowy Jezus z gitarą nie jest nam 
niczego winien, jako powidok tego, czego 

Nagrobków, śpiewać i klaskać wraz z twór-
cami Końca…  Muzyczny finał, zakończony 
na dodatek gitarową balladą Boga, popa-
da w linearny, przewidywalny porządek 
występu rodem z Szansy na sukces, gdzie 
jeden śpiewa, a reszta tańczy w tle. Naj-
więcej artystycznego wyrazu ma właśnie 
niemal pozbawiona słów pierwsza połowa 
spektaklu. Każdy koniec ma to do siebie, 
że zrywa ze wszystkim, co było. Warto go 
sobie dawkować ostrożnie.

w religijnym światopoglądzie oczekuje się 
od aktu kreacji: bycia aktywnym elementem 
bądź też uczestnikiem naszej rzeczywisto-
ści. Tymczasem akt tworzenia, wpisany 
nawet w podstawy greckiej mitologii, kry-
je w sobie opowieść o twórczym fermen-
cie; o „istocie bez określonego kształtu”, 
chaosie przez duże Ch, z którego powstać 
miały kolejne i kolejne bóstwa. Tymcza-
sem Bóg w wydaniu Trockiego skutecznie 
odsłania lukę w przeświadczeniu, jakoby 
ten Dobry i Wszechmocny był dokładnie 
tym, kim go nazwaliśmy. A CzekoJezus jest 
tylko wyimaginowanym konstruktem. Nie 
widać go i nie słychać, więc jak mógłby 
odpowiadać za zło, które uczynił człowiek?

„Niewszechwiedzący” odzyskuje tym 
samym własną podmiotowość. Trzymając 
w dłoni pluszową canīculam z ukrytym 
w środku mikrofonem, przejmuje rolę nar-
ratora spotkania i udziela głosu poszczegól-
nym bohaterom. Z wyznań zwykłych śmier-
telników dowiadujemy się o powszechnych 
wojenkach, bitwach pod codziennością, 
awanturach na emocje Urzędnika Zieleni 
Miejskiej, Mistera Uber Eats, Małej Po-
wstanki Warszawskiej i Transferki Przeżyć. 
Ich opowieści doskonale przedstawiają 
dojmujący obraz współczesności, który 
świadczy o tym, iż nie potrzebujemy już 
fizycznych walk do zbudowania atmosfery 
moralnego niepokoju i niepewności.

Konsekwentnie wzrastające i opadające 
napięcie zapewnia przedstawieniu charak-
ter dadaistycznej rewii i rewolty, miękko 
wprowadzając grande finale, czyli ogło-
szenie końca wielkiej wojny. Antagonizmy 
dręczące ciała bohaterów odchodzą w nie-
pamięć, gdy ci z indywidualnych historii 
przenoszą ciężar uwagi na wspólnotową 
czułość. Konflikty jednak nie kończą się 
zwycięstwem, lecz gromadnym wyjściem 
na tarczy.

Końcówka przedstawienia to wieczór 
boskiego karaoke z piosenkami zespołu 
Nagrobki. Duet wraz z wybitnym impro-
wizatorem jazzowym, Mikołajem Trzaską, 
przygotował całą ścieżkę dźwiękową dla 
spektaklu. Imprezę w zaświatach rozpo-
czyna piosenka To już chyba koniec. Sam 
utwór w warstwie tekstu jest prześmiewczą 
a dobitną parafrazą refrenu kawałka Elek-
trycznych Gitar: wszystko się skończyło, 
łącznie z wielką wojną, ale nie jesteśmy 
wolni, bo nie mamy dokąd iść. Nie ma 
przecież już niczego. Zaśpiewamy zatem 
jeszcze raz i raz, i jeszcze jedną piosenkę 
z repertuaru tej uroczo sarkastycznej, se-
pulkralnej grupy, próbując zabić śmiechem 
to, co zabija nas. Trudno mi jednak, mimo 
uwielbienia dla do bólu szczerej narracji 

„Smutno mi, 
Boże, każdego 
dnia gorzej”
Agata Kwiatkowska rozmawia 
z Katarzyną Chmielewską, tancerką, 
choreografką, współzałożycielką 
Teatru dada von Bzdülöw

AK: W tytule mówicie o wielkiej wojnie, 
ale ta na scenie jest bardzo różna, nie-
koniecznie wielka. Zastanawiam się, jak 
tworzyliście definicję – czy na początku 
padło hasło i dopiero potem pojawiło 
myślenie, co się pod nim kryje?
KC: Tak, najpierw padło ogólne hasło „woj-
na”. Mieliśmy poczucie toczenia się glo-
balnej wojny, ale skupiliśmy się na tych 
małych, które tak naprawdę mogą wytwo-
rzyć tę wielką – jak wiemy z historii, czę-
sto te najgorsze zjawiska zaczynały się od 
jednej osoby.

Małe wojny, jak internetowy hejt czy 
uliczne rasistowskie wyzwiska, są nie-
bezpieczne, bo ignorowane, eskalują.
Człowiek zwykle nie zauważa, kiedy z ta-
kiej mikrowojny robi się coś ogromnego, 
a potem jest już za późno. Takie było nasze 
myślenie. Chcieliśmy o nim jak najbardziej 
„ludzko” opowiedzieć, stąd te nasze małe 
batalie, które prowadzą postaci w spekta-
klu – walczą, manipulują i z tych słów czy 
działań może powstać realne zagrożenie. 
Często nie zwracamy uwagi na to, że na 
przykład nasz sąsiad coś takiego powie-
dział. A on to powtarza tydzień w tydzień 
i nagle się okazuje, że wydarza się coś 
strasznego.
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was z ruchem i tańcem. Czy kiedykolwiek 
identyfikowaliście się z postrzeganiem 
was jako teatr tańca? 
Zawsze staraliśmy się mówić po prostu Te-
atr Dada von Bzdülӧw. Zależy nam, żeby 
narzędzia, których używamy, nie definio-
wały nas do końca – to rola spektaklu, 
tematu. Dlatego widz, który zna nasze 
spektakle, wie, że niektóre będą bardziej 
taneczne, inne oparte na samym tekście 
lub samym ruchu.

Czyli forma klaruje się w trakcie pracy?
Tak, od tematu zależy, jakim narzędziem 
najlepiej go ugryźć. Dajemy sobie swobo-
dę w tym wyborze. Dzięki temu też mamy 
poczucie, że nasze spektakle różnią się od 
siebie nawzajem.

A współpraca z Wojanem Trockim? Jak 
w waszym przedstawieniu pojawiła się 
postać Boga?
Propozycja wyszła od Leszka [Bzdyla – 
przyp. red.]. Pracowali razem z Wojanem 
przy Pożarze w Burdelu w Warszawie i to 
była świetna współpraca. Formuła PwB 
była inspiracją, by ze śpiewania i gadania 
zrobić nasz kolejny spektakl – stąd pomysł 
na karaoke. I dlatego też Wojan jest tu dla 
nas kluczowy. Dobrze jest mieć profesjo-
nalnego wokalistę na scenie.

Ta kabaretowa estetyka rozładowuje też 
ciężar tematu.
Myślę, że o naprawdę trudnych sprawach 
dobrze mówić na większym luzie – i tak już 
dostatecznie dużo ważą. O lekkich rzeczach 
można mówić trochę niższym głosem, dla 
równowagi.

Michał Pawłowski

wszyscy jesteśmy 
Szekspirami
O Williamie Szekspirze, jak dobrze wia-
domo, być może znacznie ważniejsze od 
tego, co wiemy jest to, czego o nim nie 
wiemy. Dużą popularnością cieszą się do 
dziś spiskowe teorie mówiące, że dramaturg 
ze Stratfordu wcale nie istniał lub też, że 
przynajmniej nie był twórcą (wszystkich) 
przypisywanych mu dzieł. Według różnych 
hipotez za ich autorstwem stali Christopher 
Marlowe, Francis Bacon czy nawet sama 
królowa Elżbieta I lub jakiś autor zbioro-
wy. Nie zajmując się kwestią prawdziwo-
ści tego typu sądów, zapytajmy, co taka 
tajemniczość mówi nam o naszym stosun-
ku do pisarza. Czy Szekspir byłby tą samą 
figurą, gdybyśmy o nim więcej wiedzieli? 
Czy może jednak całkowite prześwietlenie 
jego życiorysu i twórczości sprawiłoby, 
że przestałby być tym, kim jest do dziś – 
skrytym znawcą ludzkich dusz, mistrzem 
mroku i kamuflażu?

Ten aspekt tożsamości Szekspira, czyli 
brak jej całkowitego wyjaśnienia i specy-
ficzna skłonność, by podawać ją w wątpli-
wość, czyni go w pewien sposób podobnym 
do odkrywcy filozoficznego znaczenia czło-
wieka, samego Sokratesa. W stosunku do 
greckiego mędrca, „gza, który kąsał Ateń-
czyków”, również istnieje długa tradycja 
powątpiewania o tym, kim on naprawdę 
był (choć co do tego, że był, panuje zgo-
da). Szlachetnym obrońcą i poszukiwaczem 
piękna oraz prawdy, jak chce Platon, czy 
raczej irytującym i godnym śmiechu star-
cem, wedle przedstawienia Arystofanesa 
w Chmurach? Spór o Sokratesa trwa od 
wieków i oczywiście będzie trwać dalej ze 
względu na to, że nie pozostawił on po sobie 
żadnych pism. A czy możemy zawierzyć 
rekonstrukcji jego poglądów w wykonaniu 
Platona, chcącego przecież w swoich dia-
logach wyłożyć przede wszystkim własną, 
a nie sokratejską filozofię?

Sokrates jako prawdopodobnie pierw-
szy odkrywa głębię i wielowymiarowość 
„ja”, nie zawsze samosterownego i auto-
nomicznego podmiotu. Myśliciel twier-
dzi, że człowiekiem kieruje wewnętrzny 
głos, daimonion, czyli po prostu demon, 
pchający go do czynienia dobra i przede 
wszystkim powstrzymujący przed reali-
zacją pokus, które występują przeciwko 
cnocie. Stosowana przez Sokratesa w dia-
logach metoda majeutyczna stawia sobie 

Finał spektaklu z jednej strony jest, 
jak pada ze sceny, apokaliptyczny, ale 
pojawia się też utopijna wizja zakoń-
czenia wojny przed końcem świata czy 
końcem człowieka. Wojna toczy się, gdy 
jesteście odseparowanymi jednostkami, 
tymi jednoosobowymi nacjonalizmami. 
Kiedy stajecie się wspólnotą, wchodzi-
cie ze sobą w kontakt cielesny – milk-
nie. Czy fizyczna, rzeczywista bliskość 
ludzi może być jakimś lekarstwem na 
przemoc?
Wydaje mi się, że tak. Dzisiaj podczas spek-
taklu przyszła do mnie myśl, że faktycznie 
ta chwila, kiedy zwracamy się do siebie, 
widzimy nawzajem i wchodzimy w rela-
cje jest bardzo ważna. Pędzenie na ślepo 
i bycie w jakichś systemach dehumanizuje 
nas i stwarza pewną łatwość zapominania 
o człowieku. System – jaki by on nie był – 
w pewnym momencie robi się okrutny...

...kiedy wierzy się w jakąś abstrakcję 
i podporządkowuje idei, a z horyzontu 
znika to, co realne, namacalne.
W różnych wypowiedziach faszystów czy 
wspomnieniach z gett często pada stwier-
dzenie, że ktoś po prostu realizował pole-
cenia, że chciał tylko jak najlepiej wykonać 
swoje zadanie. Kiedy się to słyszy, aż włos 
się jeży. Tylko moment prawdziwej rela-
cji z innym jest w stanie powstrzymać nas 
przed bezmyślną reprodukcją przemocy. Co 
jest bardzo trudne, bo od zawsze żyjemy 
w systemach, które ewoluują, zmieniają 
się. Jako ludzkość cały czas szukamy ładu 
„idealnego”, a to nieustanny proces. Nigdy 
idealny nie będzie.

Chciałabym też zapytać o formę. W śro-
dowisku chyba wciąż głównie kojarzy się 

fot.  z  archiwum Festiwalu Retrospekt y w y,  pier wsza od prawej:  Katarz yna Chmielewska
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za cel nie wygłaszanie ex cathedra prawdy 
objawionej, ale naprowadzenia na nią roz-
mówcy, tak aby sam ją odkrył i zrozumiał. 
Dlatego też nazywał siebie akuszerem my-
śli. Jak zauważa Marek Siemek, to właśnie 
ta tajemniczość Sokratesa sprawia, że do 
dziś pełni on założoną przez siebie rolę 
rozmówcy pomagającego w dialogu przy-
chodzić myśli na świat1. Gdyby zdecydował 
się on spisać swój system filozoficzny, a ten 
zachowałby się do naszych czasów, zyska-
libyśmy zwarty korpus myślowy, lecz być 
może utracilibyśmy to, co mędrzec najbar-
dziej pragnął przekazać: stale poszukiwaną 
i znajdowaną od czasu do czasu w procesie 
rozmowy z drugim człowiekiem cząstkę 
wiedzy o świecie.

Podobne prawdy o człowieku zdaje 
się odkrywać przed swoimi czytelnikami 
i widzami Szekspir – tym razem jednak 
wydobywając na wierzch mroczne i ciemne 
strony duszy, takie jak pragnienie władzy, 
okrucieństwo, potężna siła instynktów, na-
miętności i afektów. Zarazem sam autor 
tych odkryć, być może przerażony tym, co 
znalazł, usuwa się w cień, dając przestrzeń, 
by tekst – niezależnie od tego, czyja ręka go 
faktycznie napisała – mówił sam za siebie. 
Mówił nie tylko to, co ma do powiedze-
nia, ale mówił do nas i z nami: rozmawiał. 
W takiej rozmowie, niczym w sokratejskim 
dialogu i my stawiamy pytania, konfron-
tujemy zdarzenia i wyjaśnienia motywacji 
poszczególnych bohaterów z naszą wiedzą 
o ludzkich zaletach i wadach, wysuwamy 
wątpliwości. W ten sposób przedstawiana 
przez Szekspira prawda staje się i naszą 
prawdą, to my ją wspólnie znajdujemy. 
Tajemniczość naszego rozmówcy pozwala 
mocniej skupić się na tym, co właściwie ma 
on do powiedzenia i poświęcić pełniejszą 
uwagę tej treści.

W zbiorze esejów Wasi, nasi oraz inni 
ukraiński pisarz Ołeksandr Bojczenko sta-
wia pytanie, kim są „Sokratesowie” współ-
czesnej (dwudziestowiecznej) literatury 
polskiej oraz ukraińskiej2. Kto może służyć 
za wzór myśliciela zaangażowanego, wy-
rzutu sumienia niepozwalającego popaść 
społeczeństwu w moralne samozadowo-
lenie, stale przypominającego swoim roz-
mówcom o głosie wewnętrznego daimo-
nionu? Kimś takim w przypadku literatury 
polskiej byli zdaniem Bojczenki: Kołakow-
ski, Herling-Grudziński, Gombrowicz czy 
Borowski. 

Gdyby poszukiwać odpowiedzi na py-
tanie o współczesnych Szekspirów, być 
może należałoby taką hipotezę ująć jeszcze 
szerzej. My wszyscy jesteśmy Szekspira-
mi, na tyle, na ile go czytamy i oglądamy, 

wpatrujemy się i śledzimy niejasne koleje 
ludzkich losów. Siedząc w teatralnym fo-
telu, dołączamy do trwającej już kilkaset 
lat rozmowy, gdzie wszystkie pozycje są 
(powinny być) równie uprzywilejowane: 
reżyserzy, aktorzy, widzowie, krytycy. Sam 
Szekspir stoi w pewnej oddali i, uśmiecha-
jąc się nieśmiało, dorzuci do dyskusji od 
czasu do czasu kilka słów, przypominając 
o tym, co on (lub może ktoś inny) kie-
dyś napisał piórem. Dobrze, że nie wiemy 
wszystkiego na jego temat.

1 Marek J. Siemek, Dlaczego Sokrates, 1965.
2 Ołeksandr Bojczenko, Wasi, nasi oraz inni, 
tłum. Natalia Bryżko, Lublin 2018.

Joanna Adamiec 

Teatralny salon
Ludzie chyba od zawsze dzielili się na tych 
chodzących do kina i tych chodzących na 
film; chodzących do teatru i aby obejrzeć 
sztukę. Odwiedzających muzea i zostają-
cych w domach. Zwiedzających wystawy 
i robiących zdjęcia w galeriach po to, by 
pochwalić się w mediach społecznościo-
wych. Od niedawna (trochę z przymusu, 
ale pewnie ku uciesze zbzikowanych na 
punkcie widowni teatralnych socjologów) 
zostały wprowadzone inne, nowe podziały 
w tej kwestii. 

W pewnym momencie (okoliczności są 
wszystkim znane, więc pozwolę sobie ich 
nie przytaczać), podzieliliśmy się na tych, 
którzy, aby obejrzeć sztukę muszą zało-
żyć wieczorową suknię i szpilki, a może 
nawet długi szal i kapelusz albo garnitur, 
muszkę i czarne lakierki oraz tych, któ-
rzy z największą przyjemnością odpalą 
spektakl leżąc wygodnie w ciepłym łóżku 
pod puchową kołdrą. Niektórzy potrzebują 
poczucia, że dzieje się coś wyjątkowego, 
dlatego z gracją przekraczają próg najbar-
dziej eminentnego ze swoich pokoi, zajmu-
jąc miejsce na tych wyjątkowo ustawnych 
fotelach, innym w zupełności wystarcza 
zamknięcie niepotrzebnych przeglądarek 
w laptopie.

Teatr online jest bez sensu? Niekoniecz-
nie. Mobilny dostęp do internetu daje nam 
wiele możliwości! Widzem teatralnym 
można być także w pociągu, na spacerze 
w lesie czy na plaży w Dębkach.

Większość z powyższych to jednak 
opcje dla samotników. Co z tymi, którym 
wyjście do teatru dawało możliwość spo-
tkania się z innymi odbiorcami, przedys-
kutowania pewnych kwestii, pójścia razem 

na kolację po zakończeniu spektaklu? Co 
z tymi, dla których ważne jest współdziele-
nie sali z nieznajomymi, rejestrowanie ich 
reakcji, wspólny smutek i śmiech? 

Marek Zaleski pisał, że „wszyscy jeste-
śmy zakładnikami czyjegoś spojrzenia”1. 
W teatrze, jak i życiu, potrzebujemy figury 
Innego. Przeglądamy się w nim. Oglądamy 
jego reakcje na nasze zachowania. Inny 
widz będzie nas zawstydzał i powodował 
nasz niepokój już samą swoją obecnością. 
To on wyzwala w nas mocniejsze emo-
cje. A przecież to właśnie o nie chodzi 
w teatrze!

Tutaj na ratunek przychodzą pande-
miczni mecenasi sztuki. Są to ludzie, któ-
rzy do swojego salonu zapraszają nie tylko 
drugą połówkę czy ukochanego kota, ale 
także całe grono znajomych. Ile streamin-
gów na te kilkanaście osób wykupują? Nie 
wiem. Nie będę wnikać. Najważniejszym 
jest, że zaczynają odgrywać rolę mecena-
sów kultury, gromadzących wokół siebie 
albo już wytwornych znawców teatru (lub 
pretendujących do tego grona), albo osoby, 
które teatralny język dzięki tym spotkaniom 
dopiero poznają. Ci ostatni, po kilku inten-
sywnych miesiącach podobnych schadzek, 
bez wątpienia znawcami także będą. 

Wspólnota jaką tworzą mecenasi wraz 
ze swoimi gośćmi uzewnętrznia włączającą 
moc teatru. Odbiór spektaklu, który ocie-
rać się może wręcz o metafizykę związa-
ny jest bowiem nie tylko z byciem razem 
w jednej przestrzeni, ale również ze swo-
bodnym przemieszaniem, poczuciem bez-
pieczeństwa i komfortu (pod warunkiem, 
że znajomych się lubi) oraz możliwością 
spontanicznej rozmowy i żywej krytyki. 
Co ambitniejsi (i ci, którym współtowarzy-
sze pozwolą) zabawiać się mogą w czasie 
spektaklu nawet w dramaturgów. Zastana-
wiać się, jaki monolog niedługo usłyszy-
my, czemu taki, a nie inny dobór słów, co 
z opuszczonymi wersami dramatu…

Komentowanie połączonych tekstów 
i wymowy użytych słów kojarzyć może się 
tu ze stereotypowym oglądaniem meczów 
piłkarskich w polskich domach. Ale ana-
logii jest więcej, bo, jeśli mowa o teatrze 
w domu, zdecydować też trzeba czy można 
pić i jeść. A jeśli tak, to co? 

Czas na kolejne podziały! Jedni ku-
pią najlepsze francuskie wino oraz puszkę 
drogiego kawioru, inni postawią na wege-
przekąski z ciasta francuskiego i greckie 
pity z hummusem, komuś wystarczy ciepła 
herbata z miodem i cytryną, a jeszcze inni 
pójdą w stronę chipsów o smaku zielonej 
cebulki, które popiją piwem i colą. Ktoś 
będzie podjadał, ciesząc się, że w teatrze 



8 F E L i E TO N / GRy i ZABAwy

Redakcja: Agata M. Skrzypek | Korekta: Mateusz Kaliński | Skład i łamanie: Katarzyna Lemańska |
Opracowanie graficzne: Krzysztof Motyka | Zespół redakcyjny: Agata Kwiatkowska, Joanna Adamiec,  
Paulina Orth, Michał Pawłowski, Monika Weis, Maria Sławińska
Nakład: 150 egzemplarzy

wydawca: 

TEATR IM. WANDy 
SIEMASZKOWEJ 
W RZESZOWIE 
Dyrektor Jan Nowara

ul. Sokoła 7-9,  
35-010 Rzeszów
tel. 17 853 20 01 wew. 330, 
341; tel./fax 17 853 22 52
bilety@teatr-rzeszow.pl

wreszcie można nie być głodnym, a ktoś 
inny będzie zbulwersowany, że tak niska 
potrzeba, jaką jest jedzenie, godzi w świą-
tynię sztuki. 

Można narzekać na teatr online twier-
dząc, że jest jedynie namiastką teatru. Że 
twórcy nie potrafią nadążyć za zmieniają-
cym się światem. Że to, co robią, jest nie-
ciekawe i nieświeże. Kto z nas pomyślałby 
jednak jeszcze dwa lata temu, że niedługo 
będzie się masowo udostępniać roboczo 
nagrane taśmy teatralne, pokazywać spek-
takle przez Zooma lub brać udział w pró-
bach nie wychodząc ze swojego domu. Kto 
pomyślałby, że spektakl z warszawskiego 
teatru oglądać będzie można ze swojego 
mieszkania w Rzeszowie, a po jego zakoń-
czeniu przenieść się jednym kliknięciem do 
Berlina? Boimy się zmian, bo są dla nas 
czymś nowym, nieznanym. Ważne jednak, 
aby starać się w tej nowej rzeczywistości 
odnaleźć – w szpilkach czy piżamie. Plu-
sów jest wiele!

1 Marek Zaleski, Dociekania. Wstyd jako kata-
strofa innego, „Teksty Drugie” 2019, nr 4, s.19.

Trudny test z dramatów  
dla zaawansowanych cz. 2
Zaznacz poprawną odpowiedź. Z którego dramatu pochodzi zacytowany fragment?

1. „TUBA: Niech żyje!!! Niech żyje!!! Niech żyje!!!”
a. Erna Rosenstein, Promienie Y
b. Jan August Kisielewski, Karykatury
c. Miłka Malzahn, Korytarz
Zbyt łatwe… – prychacie. Ciekawe, co powiecie na to?

2. „UNIKA: Do kogo teraz mówisz?”
a. Michał Buszewicz, Kilka obcych słów po polsku
b. Amelia Hertzówna, Fleur-De-Lys. Rzecz osnuta na tle życia Gilles’a De Rais, para 
i marszałka Francji w XV w.
c. Agata M. Skrzypek, Narzędzia ojca
I co, cwaniaki? Znowu za łatwe? No to macie.

3. „WyPRZODEK: Bridż w trójkę? Ty mnie kompromitujesz!”
a. Magdalena Samozwaniec, Margrabina de Bois de Boulogne
b. Zofia Bystrzycka, Krzywe lustra
c. Jadwiga Żylińska, Strzały o zachodzie słońca
Wciąż łatwe? Hm, a może to.

4. „NARRATOR: Tak”
a. Jolanta Janiczak, Joanna Szalona, Królowa
b. Mateusz Kaliński, Meduza
c. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
Phi! Za kogo nas ten smarkacz ma! – słyszę z tylnych rzędów. No, drodzy państwo, te-
raz to dla mnie sprawa honorowa!

5. „POETA: (przerywa pisanie)”
a. Tadeusz Różewicz, Sobowtór
b. Sandra Szwarc, Von Bingen. Historia prawdziwa
c. Maria Morozowicz, Boa dusiciel

Odpowiedzi: 1. a) ; 2. c); 3. b); 4. b); 5. a);Ry
s.
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