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Wstępniak

Szanowni Państwo! 

Niezmierzona jest nasza radość z powodu 
60. edycji Rzeszowskich Spotkań Teatral-
nych. 60 lat! Co to za staż! Kiedy pierwszy 
raz artyści oraz niezmiennie wspaniała 
publiczność spotkali się na pierwszej edy-
cji, wszystko wyglądało zupełnie inaczej. 
Wielu z nas nie było wtedy jeszcze na 
świecie, Bertrand Russell miał się jesz-
cze całkiem nieźle, podobnie Picasso, na 
Księżyc wciąż patrzyliśmy tęsknie i po-
żądliwie (jak szybko człowiek się nudzi), 
a o Doktorze Who jeszcze nikt nie sły-
szał. Dziady Dejmka to pieśń przyszło-
ści, Grotowski i Szajna przygotowywali 
Akropolis, a Kantor męczył Witkacego 
(jeśli nas pamięć nie myli, rok 1962 zastał 
go między W małym dworku a Wariatem 
i zakonnicą). Dyrektorem i kierownikiem 

artystycznym rzeszowskiego teatru był 
Stefan Winter, na tutejszej scenie debiu-
tował Zbigniew Zaremba, weteran wśród 
inspicjentów Tadeusz Zofiński świętował 
„dopiero” dwudziestojednolecie pracy, 
a głównym księgowym został Ryszard 
Wójcik.

Nie jest to jednak, drodzy Państwo, 
wspominkowy banał. Bo teatr – jak mó-
wią na mieście – tworzą ludzie. I ilu ich 
było! Tych, których pamiętamy dobrze, 
i tych, których może trochę gorzej. Ale 
kim oni byli? Od reżyserek, przez aktorów, 
dyrektorów, po zawsze cudowne panie 
szatniarki, cierpliwie wydające płaszcze 
delikwentom, którzy w przerwie gnali 
na szluga. A techniczni? A garderobiane? 
Boże drogi, ile was wszystkich!

Czy przez taki szmat czasu i przy tylu 
ludziach cokolwiek jest nadal takie, jak 
60 lat temu? Może cisza panująca nad ra-
nem przy pustej scenie brzmi podobnie? 
Podobne jest zniecierpliwienie w szatni, 
wybuch śmiechu w foyer, niecierpliwe 

oczekiwanie po zajęciu miejsca na wi-
downi? Co wspólnego mają widzowie 
pierwszej i 60. edycji festiwalu? Wszak 
okoliczności historyczne i społeczne moc-
no się zmieniły.

Czy gdyby ci widzowie się spotkali, 
mieliby w ogóle o czym rozmawiać? Być 
może na odpowiedź naprowadzi nas pro-
gram tegorocznego festiwalu. W końcu 
same arcydzieła – wyjątkowo znaczenio-
rodne, wielokrotnie odczytywane przez 
różne społeczności i w różnych kontek-
stach, za każdym razem ukazujące inne 
oblicze. Słowem uniwersalne. A czym 
ta uniwersalność właściwie jest? Na to, 
drodzy Państwo, musicie sami sobie 
odpowiedzieć.

Udanych poszukiwań!

Mateusz Kaliński, Natalia Kamińska
Redakcja „[REC]Magazine”

1.  F e s t i w a l  a r c y d z i e ł  —  60. r z e s z o w s k i e  s p o t k a n i a  t e a t r a l n e
60. r z e s z o w s k i e  s p o t k a n i a  t e a t r a l n e  —  1. F e s t i w a l  a r c y d z i e ł  
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Bogactwo treści  
i mistrzostwo 
formy
Z Janem Nowarą, dyrektorem Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie, rozmawia Natalia Kamińska

Dlaczego akurat arcydzieła? Jak widzi 
pan rolę arcydzieł w ciężkich, niepew-
nych czasach?
Arcydzieła, bo są piękne i mądre, wywo-
łują zachwyt. I przetrwały próbę czasu – 
otwierały myśli i budziły uczucia kiedyś, 
nawet przed wieloma wiekami. I wciąż 
to robią. A dziś, w naszym ponowocze-
snym świecie, zagrożonym, pozbawionym 
trwałych wartości i stabilnych punktów 
odniesienia, mogą dać punkt oparcia, wy-
znaczyć perspektywę wartości, „zbadać” 
naszą kondycję.
 
Jaki wspólny mianownik łączy wysta-
wiane teksty, że zasługują one na mia-
no arcydzieł?
Używając starej filologicznej nomenkla-
tury, można by powiedzieć – bogactwo 
treści i mistrzostwo formy. Ale mówiąc 
poważnie, arcydzielności nie da się za-
mknąć w jednym wspólnym mianowniku. 

O czym choćby zaświadcza konkursowy 
repertuar naszego festiwalu, w którym na 
przykład obok genialnie esencjonalnych 
strof renesansowego wiersza Kochanow-
skiego scena stanie się miejscem dla fan-
tastycznej erupcji słów Witkacego.
 
Jak widzi pan rolę reżysera i drama-
turga w wystawianiu arcydzieła? Gdzie 
przebiegają tu granice wolności arty-
stycznej i interpretacji i czy w ogóle 
istnieją?
Co do udziału tego drugiego, to jest to 
sprawa bardzo delikatnej natury, z uwagi 
na wspomniane mistrzostwo arcydzieła. 
Oczywiście praca adaptatora jest koniecz-
nością, kiedy przenosi się na scenę nie 
dramat, tylko poezję albo prozę, choć nasz 
zestaw festiwalowy dowodzi, że z tym za-
daniem potrafią też sobie poradzić sami 
reżyserzy (Michał Siegoczyński w Nocach 
i dniach i Grzegorz Suski w Trenach). Ge-
neralnie misja dramaturga we współcze-
snym rozumieniu tej profesji (bo kiedyś 
ten termin przynależał tylko do pisarza/
autora dramatu) jest zadaniem wysokiego 
ryzyka. A w wypadku dzieł dramatycz-
nych, szczególnie arcydzieł tego gatunku, 
jest to czynność niebezpiecznie granicząca 
z pasożytnictwem albo nawet z kradzieżą 
praw. Natomiast interpretacji reżyserskiej 
trudno nałożyć jakiekolwiek ograniczenia, 
reżyser rzeźbi bowiem w materii scenicz-
nej i ponosi pełną odpowiedzialność za 
ostateczny kształt i wartość spektaklu. 

I nie jest to błaha sprawa, kiedy przed-
miotem kreacji teatralnej jest arcydzieło 
literatury. Właśnie temu tematowi dedy-
kujemy nasz festiwal.
 
W jaki sposób ustawiamy nasz kanon? 
Czy istnieje jeden kanon, czy może leży 
on w oku patrzącego?
Istotą kanonu jest trwanie jego obecno-
ści i wartości w czasie. Oczywiście każ-
dy artysta teatru i każdy widz teatralny 
ma prawo do własnego „kanonu”. Skut-
ki tych wyborów widzimy, patrząc na 
repertuar konkretnego teatru oraz obser-
wując frekwencję na jego różnych przed-
stawieniach. Ta perspektywa unaocznia 
fundamentalną regułę, że każdy teatr funk-
cjonuje w konkretnym miejscu i czasie. 
I każdy teatr musi budować własny „ka-
non” w dialogu ze swoją publicznością.
 
Nie da się nie zauważyć, że arcydzieła 
wystawiane podczas tegorocznej edycji 
festiwalu to teksty, które powstały do-
syć dawno temu. Czy czasy arcydzieł 
się skończyły?
Miejmy nadzieję, że nie. Ale jak już po-
wiedziałem, jakość arcydzieła krystalizuje 
się w czasie. Najmłodsze arcydzieło na-
szego festiwalu, Wizyta starszej pani, liczy 
66 lat, najstarsze – Treny – ma 442 lata, 
średnia wieku grona konkursowiczów  zaś 
to, bagatela, 212 lat! No cóż, do wieczno-
ści, nawet literackiej, nie przechodzi się 
w ekspresowym tempie.
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Paulina Orth

Kiedy słyszysz: Teatr im. Wandy Sie-
maszkowej, myślisz…
O aktorce bliskiej memu sercu i o mie-
ście mojego urodzenia. O wielu znajo-
mych twarzach i otwartej (bardziej, niż 
się wszystkim wydaje) publiczności.

Twoje absolutnie niezapomniane 
wspomnienie z rzeszowskiego festi-
walu to…
Radość z werdyktu ubiegłorocznej edycji 
Festiwalu Nowego Teatru, kiedy to spek-
takl Biblia. Próba z Teatru im. Wilama 
Horzycy w Toruniu otrzymał nagrodę. 
Doskonałe i nadal aktualne spotkanie.

Co stała bywalczyni festiwalu może po-
radzić żółtodziobom?
Zmieniona formuła festiwalu to zawsze 
wyzwanie! W obliczu nieprzespanych 
nocy i redaktora-suchotnika Kalińskiego 
takie rzeczy jak wiecznie zimna kawa, 
literówki czy okazjonalny „kryzys egzy-
stencjalny” pod prysznicem nie będą już 
na was robić wrażenia. Nowym widzom, 
widzkom, czytelnikom i czytelniczkom ra-
dzę się po prostu dobrze bawić (i uraczyć 
strudzoną redakcję miłym komplementem 
w social mediach).

Jakie arcydzieło zabrałabyś na bezlud-
ną wyspę?
Ja i arcydzieła przeżywamy razem raczej 
„ciche dni” (jeśli nie ciche lata), dlatego 
jeśli miałabym już na coś postawić, to na 
arcydzieła polskiej dramaturgii, o których 
prawie nikt już nie pamięta: Dzień jego 

powrotu Zofii Nałkowskiej, Typ A Marii 
Morozowicz-Szczepkowskiej, Babę-dzi-
wo Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 
#kiedyśtobyło

Agata M. Skrzypek

Kiedy słyszysz: Teatr im. Wandy Sie-
maszkowej, myślisz…
To to miejsce, gdzie powstało Lwów nie 
oddamy!

Twoje absolutnie niezapomniane wspo-
mnienie z rzeszowskiego festiwalu to… 
Nie mogę powiedzieć. Za to drugie nie-
zapomniane to sytuacja, gdy uderzyłam 
głową w drewnianą belkę w Galerii Szaj-
na. Naprawdę, bardzo się cieszę, że to 
pamiętam.

Co stała bywalczyni festiwalu może po-
radzić żółtodziobom? 
Przeżyj to sam(a).

Jakie arcydzieło zabrałabyś na bezlud-
ną wyspę?
„[REC]Magazine”.

Joanna Adamiec

Kiedy słyszysz: Teatr im. Wandy Sie-
maszkowej, myślisz…
Późne powroty i nieprzespane noce. 

Twoje absolutnie niezapomniane 
wspomnienie z rzeszowskiego festi-
walu to… 

Zestaw ciasto i kawa za 5 zł konsumo-
wane po spektaklach w oczekiwaniu na 
rozmowy z twórcami. 

Co stała bywalczyni festiwalu może po-
radzić żółtodziobom? 
Przygotujcie się na kilka dni, kiedy prawie 
zamieszkacie w tym teatrze. 

Jakie arcydzieło zabrałabyś na bezlud-
ną wyspę?
Ulissesa Jamesa Joyce’a – może wtedy 
wreszcie bym doczytała do końca!

Agata Kwiatkowska

Kiedy słyszysz: Teatr im. Wandy Sie-
maszkowej, myślisz…
Gościnność, uprzejmość, otwartość 
wszystkich cudownych osób, które współ-
tworzą to miejsce! Kiedy co roku wcho-
dziłam do Siemaszki, to tak jakbym wra-
cała do domu – miejsca, w którym czujesz, 
że jesteś u siebie.

Twoje absolutnie niezapomniane wspo-
mnienie z rzeszowskiego festiwalu to…
W Rzeszowie czasami teatr dzieje się tam, 
gdzie nikt go nie zaplanował ani się go nie 
spodziewał – na przykład kiedy podczas 
bankietu stoi na papierosie przed Prolo-
giem (eeee, tak się nazywa ta knajpa?) 
grupka festiwalowiczów, a fantastyczny 
aktor toruńskiego teatru ni stąd, ni zo-
wąd, gdzieś między diagnozą osobowo-
ści redakcyjnego kolegi a peanami nad 
odzieżowym gustem koleżanki deklamuje 
Majakowskiego. To mogło wydarzyć się 
tylko tu.

Co stała bywalczyni festiwalu może po-
radzić żółtodziobom?
Niezależnie od tego, czy jesteś redak-
cyjnym szaleńcem i dobrowolnie po-
stanowił_ś uczynić swe najbliższe dni 
bezsennymi, czy po prostu pragniesz do 
swojego napiętego grafiku przemycić tro-
chę teatralnych uniesień – nigdy nie trać 
kontaktu ze źródłem kofeiny! Nie chcesz 
przecież, by z tak błahego powodu jak po-
trzeba snu umknęło ci cokolwiek z festi-
walowego życia. Podpowiedź: w podzie-
miach Siemaszki znajdziesz wspaniałego 
dostawcę tej płynnej energii. Polecam! 
Niejednokrotnie uratowali przytomność 
mojego umysłu.

Jakie arcydzieło zabrałabyś na bezlud-
ną wyspę?
To oczywiste – najdłuższe!

Jak przetrwać w Rzeszowie? Podpo-
wiadają niestrudzone festiwalowiczki
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Mateusz Kaliński

Psiarnia na tych 
arcydziełach 
Jak czytać arcydzieła? Pysk w tekst i w te 
pędy za pierwszym lepszym zapachem! 
Nie ko n k r e t n ie, b e z ko n t e k s t owo, 
chaotycznie. Jak włóczęga. Od drzewa do 
drzewa. Znaczyć swój teren (najlepiej na 
marginesach). Warczeć na pseudomędr-
ków i inne nieuki. Podgryźć gdzienie-
gdzie. Rozszarpać, jeśli będzie trzeba. 
Rzucać się i wyć, jeśli coś nas pochwy-
ci. Melancholijnie, bo w końcu pod psią 
gwiazdą.

Jak oglądać arcydzieła? Nie inaczej.
I jak wreszcie o nich mówić? Tak 

samo? Być może. Na pewno trzeba umieć 
mówić o arcydziełach. Może się komuś 
wydawać, że skoro arcydzieło, to trzeba 
z szacunkiem, nawet uwielbieniem, za-
chwytem. A wczorajszy gest Gombrowi-
cza? Jak zachwyca, jeśli nie zachwyca? 
Bądźmy na tyle niedojrzali i pojmijmy 
tę wskazówkę. Wypchać Gombrowicza 
i postawić na parapecie! Mnie osobiście 
Słowacki zachwyca, ale i nie zachwyca. 
A Kochanowski? Kochanowski kocha 
noski.

Kto z nas ma bowiem na tyle pewności 
siebie i niezbędnej bezczelności, by po-
wiedzieć wprost: „to dzieło to arcydzieło, 
a tamto dzieło to badziewie i męczybu-
ła”? Dziady są arcydziełem? Może i są, 
ale dlaczego? Co nam po Trenach? Wie-
my, że w czasach, kiedy zostały wydane, 
to – mówiąc po naszemu – Kochanowski 
przykozaczył. Pisać treny (przypominam: 
gatunek przeznaczony koronowanym gło-
wom i nie byle jakim szychom), i to od 
razu cały ich cykl, osobie tak „nieważnej” 
jak zmarła córka? Piękny skandal! W obo-
wiązującej ówcześnie poetyce imitatio et 
aemulatio, czyli naśladowania i rozwijania 
łacińskich klasyków, było to rozwinięcie 
w sensie najściślejszym. Przekroczenie 
granic gatunku. Zakwestionowanie po-
rządku. Punkowy Kochanowski niczym 
pijany Sid Vicious kaleczący My Way 
Franka Sinatry? Do pewnego stopnia. Na 
pewno cudownie bezczelny. Arcydzielne 
arcyzeszmacenie.

(Ale między dziełem a arcydziełem – 
zdecydowanie bliższy jest nam pijany 
Vicious niż pierwszy czytelnik Trenów. 
Antistat mihi millibus trecentis, parvus 
sum, nullus sum, altum nec spiro, nec spe-
ro [wyprzedza mnie on tak dalece, ja nic 

nie znaczę, jestem nikim, z niewielkimi 
ambicjami i nikłymi perspektywami]1).

A Shakespeare? Czemu nie Chris-
topher Marlowe? Lub Ben Johnson? Py-
tanie o możliwości światowego lub na-
rodowego kanonu w jakimś sensie jest 
pytaniem o naszą słabość do tworzenia list 
„tych najlepszych”. Przyznam się, że kie-
dy układałem sylabus na zajęcia z literatur 
europejskich XIX wieku, to strasznie oba-
wiałem się popadnięcia w pułapkę tego, co 
„naj” – najważniejsze lub najpiękniejsze. 
Bo Goethe studentom nie podszedł, No-
valis zmiażdżony (nie powiem, że razem 
z moim sercem i uczuciami, ale małą łez-
kę uroniłem). Frankenstein Mary Shelley 
natomiast – jak najbardziej – zagrał, i to 
całkiem nieźle. Historia przesadnie am-
bitnego naukowca, który nakręcony mi-
łością własną przekracza naturę i odma-
wia wzięcia odpowiedzialności za swój 
twór, mówi coś ciekawszego (lub może 
aktualniejszego) niż w kółko męczone 
Bildungsromany. A interpretacyjny ever-
green, Kopista Bartleby Hermana Melvil-
le’a ze swoim nieśmiertelnym „I WOULD 
PREFER NOT TO”? Być może warto dać 
temu tekstowi nieco odsapnąć (kto zna 
wszystkie egzegezy rozszyfrowujące tę 
wspaniałą formułkę, temu kupię lody).

Dlaczego uważam, że do arcydzieł 
powinno się podejść melancholijnie? 
Bo skoro świat się rozpada, to i kano-
ny też. Na szczęście. W ostatnich dniach 
wraca do mnie obraz rozrzuconych po 
podłodze wersów z jakiegoś wiersza 

1 R. Burton, Anatomia melancholii. Antologia, 
wybór i przekład M. Tabaczyński, Korporacja 
Ha!art, Kraków 2020, s. 109–110.

Kochanowskiego. 
Może któregoś hym-
nu, może trenu, może 
fraszki. Bez znaczenia 
tak naprawdę. I tak nie 
da się ich przeczytać, 
zrozumieć tym bar-
dziej, bo wymieszały 
się i mało już znaczą. 
I owszem, jest w tym 
trochę żalu i smutku, 
ale tak długo żyjemy 
na śmietniku historii, 
że ten jeden utraco-
ny utwór niewiele by 
zmienił. Kojarzycie tę 
słynną rycinę Albrech-
ta Dürera? Z aniołem 
i nieopisanym bur-
delem wokół niego? 

Właśnie w takiej nieuporządkowanej ar-
cydzielności żyjemy. Otaczają nas ruiny, 
widma, losowe wersy z Kochanowskiego, 
strzępy innych tekstów, strupy ze starych 
ran i wszystko to synchronizuje się z kata-
strofami już się wydarzającymi oraz tymi, 
które zaraz się wydarzą. Kiedyś były czasy, 
teraz nie ma czasu.

W takim świecie niespodziewanym 
aktem odwagi byłoby porzucenie pewnego 
interpretacyjnego, kanonicznego chodni-
ka, który miałby nas prowadzić dokądś. 
Świat się rozpada od przeszło dwustu lat, 
a my wciąż trzymamy się kurczowo tego 
samego. Lepiej zejść ze ścieżki i włóczyć 
się, szukać tropu. Łazić jak pies lub bo-
hater Pewnej ciemnej nocy wyszedłem 
z mojego cichego domu Petera Handke-
go. I błądzić. Zawsze jest lepiej w kółko 
błądzić, niż w kółko z premedytacją po-
wtarzać to samo.

Arcydzielna arcyrecenzentka ar-
cywyciąga arcydziała i arcydziełem 
arcypomiata.

I tak też trzeba czytać arcydzieła lub 
to, co „arcydziełami” zwykliśmy nazy-
wać. Bezczelnie. Bez sensu. Złośliwie. 
Im bardziej coś jest kaczką, tym bardziej 
jest królikiem. Może przynajmniej tym 
razem do czegoś dojdziemy. Jeżeli więc 
nie stać cię na zdanie: „cmoknij pan mnie 
w trąbkę, panie Kochanowski!”, mało ro-
zumiesz i idź już lepiej – bezpiecznie – do 
domu. Arcydzieło coś znaczy tylko wtedy, 
kiedy coś znaczy.

Albrecht  Dürer,  Melanchol ia .  Źródło:  Wikipedia
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Katarzyna Sęk

Grać czy nie grać? 
O tym, czy teatr 
powinien unie-
ważnić kulturę 
rosyjską
Premiera Borysa Godunowa w Operze 
Narodowej została odwołana. Zaplano-
wane na kwiecień 2022 roku wydarzenie 
nie odbyło się z powodu agresji rosyjskiej 
w Ukrainie. Na stronie internetowej insty-
tucji pojawiło się oświadczenie dyrekcji: 
„Wierzymy, że będziemy mogli wrócić do 
realizacji tego dzieła w czasie pokoju”. 
Zbliżający się okres przedświąteczny na-
tomiast co roku obfitował w wystawienia 
na polskich scenach baletu Dziadek do 
orzechów Czajkowskiego. W tym roku 
repertuar zapowiada się jednak inaczej. 
Jeszcze w czerwcu kierowniczka działu 
literackiego i marketingu Teatru Wielkie-
go Opery Narodowej, Agnieszka Wolak, 
w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” 
zakomunikowała: „Chcąc wyrazić soli-
darność z narodem ukraińskim, a także 
chronić dorobek kultury rosyjskiej przed 
wykorzystywaniem przez putinowską pro-
pagandę, zdecydowaliśmy się zdjąć z afi-
sza na najbliższy sezon tytuły rosyjskich 
twórców”1.

Podobne oświadczenie wydała zaled-
wie miesiąc temu Opera Nova w Bydgosz-
czy, informując, że rezygnuje z wystawień 
Dziadka do orzechów. Ma to stanowić 
gest solidarności z narodem ukraińskim.

Wraz z początkiem wojny w Ukrainie 
część polskiego środowiska teatralnego 
zaczęła w swojej działalności stosować 
kulturę unieważniania, cancel culture. 
W ogólnym rozrachunku działanie to ma 
za zadanie przeorganizować współczesną 
kulturę w taki sposób, aby wyrugować 
z niej wszelkie treści sprzeczne z przy-
jętymi w danym środowisku normami. 
Celem oraz oczekiwanym efektem cancel 
culture jest przywrócenie głosu grupom 
wykluczonym. 

1 Katarzyna Jaroch, Grudzień bez „Dziadka do 
orzechów” w Operze Narodowej. Z afisza spadły 
tytuły rosyjskich twórców, ,,Gazeta Wyborcza. 
Warszawa” [online], 23 czerwiec 2022 [dostęp 
5.11.2022].

W wyniku wojny zmieniła się nasza 
optyka. Nasz wzrok skierowaliśmy w stro-
nę kultury ukraińskiej. Wojna i wywo-
łane nią migracje sprawiły, że w Polsce 
znalazło się wielu wybitnych artystów 
i artystek zza naszej wschodniej granicy. 
Warszawski Teatr Studio w takich oko-
licznościach nawiązał współpracę z ukra-
ińskimi artystkami w ramach projektu 
Rezyduj albo? W Teatrze Śląskim w Ka-
towicach twórczynie z Ukrainy stworzy-
ły 5:00. UA – spektakl o doświadczeniu 
wojny. Teatr Dramatyczny w Warszawie 
w ramach Laboratorium Dramatu zorga-
nizował czytania performatywne współ-
czesnej dramaturgii ukraińskiej. Na swo-
im Facebooku zamieścił post dotyczący 
tego wydarzenia: „Wierzymy, że sztuka 
jest narzędziem, dzięki któremu wspólnie 
możemy zmierzyć się z najtrudniejszymi 
tematami, ale także wyrazić protest wobec 
bezprecedensowego ataku na ukraińską 
tożsamość”2.

Zatem czy można uznać, że wyklu-
czenie sztuki rosyjskiej z kręgu naszych 
zainteresowań staje się próbą ocalenia tej 
ukraińskiej? Cancel culture w takiej od-
słonie staje się naszą indywidualną walką 
z niesprawiedliwością. Staje się rodzajem 
buntu przeciwko przemocy.

W TR Warszawa w 2021 roku odbyła 
się premiera sztuki Luka Percevala 3SIO-
STRY. Po ataku na Ukrainę teatr nie wy-
cofał się z grania spektaklu na podstawie 
tekstu Antona Czechowa. Twórcy spekta-
klu zadecydowali natomiast, że Olga, Iri-
na i Masza nie będą marzyły o powrocie 
z prowincji do Moskwy, lecz do Kijowa. 
Taki zabieg dramaturgiczny i ingerencja 
w oryginalny tekst miały wyrazić sprzeciw 

2 Laboratorium Dramatu, post na portalu Facebo-
ok [online], 25 marca 2022 [dostęp 5.11.2022].

wobec działań rosyjskich: „Zmieniamy 
najważniejsze zdania w najważniejszym 
dramacie najbardziej znanego rosyjskiego 
dramatopisarza, aby podkreślić, jak ważna 
jest dzisiaj solidarność ze społeczeństwem 
ukraińskim. Dzisiaj wszyscy jesteśmy 
Ukrainkami i Ukraińcami”3. Luk Perceval 
wykorzystuje Czechowskie dzieło, aby na 
jego kanwie stworzyć uniwersalną opo-
wieść o przemijaniu i tęsknocie.

W Teatrze Polskim w Warszawie nadal 
z powodzeniem odgrywany jest Wiśniowy 
sad, a w Teatrze Ludowym w Krakowie 
Wujaszek Wania. Nie świadczy to w żaden 
sposób o reprezentowanych przez insty-
tucje wartościach. Teatr nie musi unie-
ważniać rosyjskiej kultury, aby realnie 
sprzeciwiać się putinowskim działaniom. 

Na pytanie: „grać czy nie grać?” nie 
można udzielić jednoznacznej odpowie-
dzi. Wystawienia rosyjskich (arcy)dzieł są 
niezaprzeczalną częścią polskiej tradycji 
teatralnej. Odbiorcy i twórcy doceniają 
je, a ich realizacji na scenie nie traktują 
jako aktu propagandowego. Są też tacy, 
którzy dosadnie rosyjską kulturę unie-
ważniają. Uważają, że tylko całkowite 
odcięcie się od niej jest jedynym słusznym 
rozwiązaniem.

Oba reprezentowane podejścia są 
zasadne i nie sposób ich wartościować. 
Które z rozwiązań proponowanych przez 
teatry uznamy za bardziej słuszne? Jeśli 
teatry muszą zadecydować, czy grać, czy 
nie grać, my możemy zadać sobie pytanie: 
oglądać czy nie oglądać? Nadać ważność 
czy unieważnić?

3 Strona internetowa TR Warszawa, „Co noc śni 
mi się Kijów”. Zmieniamy najważniejsze zda-
nia w dramacie Czechowa [online], 10 marzec 
2022 [dostęp 5.11.2022].
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Zuzanna Kluszczyńska

Dziś napiszę  
arcydzieło
Gdyby na ulicy zaczepiła mnie sonda 
uliczna z programem tegorocznych Rze-
szowskich Spotkań Teatralnych i zapytała, 
co o nich sądzę, popatrzyłabym na kartkę 
z zainteresowaniem, a następnie uniosła 
wysoko głowę i, naprężając dumnie szy-
ję, powiedziała: Toż to same arcydzieła! 
Szczerze mówiąc jednak, nie wiedzia-
łabym, co mam na myśli. Na szczęście 
mamy internet. Internetowa encyklopedia 
PWN podaje: „Arcydzieło: dzieło sztuki 
(plastyczne, muzyczne) lub utwór literac-
ki, uznane za wyjątkowe; utwór budzący 
powszechne uznanie i podziw, będący 
symbolem takich wartości, jak: egzysten-
cjalna prawda znajdująca wyraz w dziele, 
mistrzostwo artystyczne, wreszcie – ideały 
patriotyczne czy ogólnoludzkie, z któ-
rymi identyfikuje się pewna wspólnota 
kulturalna”1.

Nie wiem, jak Państwu czytającym ten 
tekst, ale mnie ta definicja zbytnio nie po-
mogła. Od razu zaczęłam się zastanawiać: 
kto uznał, że akurat są wyjątkowe? Jaką 
grupę mamy na myśli, kiedy mówimy 
„powszechnie”? Egzystencjalna prawda 
wydaje się również trudna do zdefiniowa-
nia (inaczej byśmy pewnie nie chodzili tak 
chętnie do teatru). Nie wspominając już 
o mistrzostwie artystycznym (według ja-
kiego nurtu, programu, manifestu?), a już 
na pewno nie wspominając o ideałach 
patriotycznych (tego nie skomentuję, bo 
dostałam instrukcję, żeby nie wchodzić 
w politykę).

Czy to oznacza, że arcydzieł tak na-
prawdę nie ma? To chyba za duże słowa. 
Może inaczej: czy zbiór tekstów kultury, 
które określamy tym mianem, wcale nie 
jest taki oczywisty? Warto przypatrzyć 
się temu, w jakich kontekstach społecz-
nych i kulturowych zakwalifikowano je do 
kanonu. Często nazywamy arcydziełami 
te utwory, które były tak określane przez 
autorytety: nauczycieli, wykładowców 
czy inne osoby postrzegane przez nas jako 
te, które zawsze mają rację. Nie twierdzę, 
że nie mają, ale może warto znaleźć też 
takie nasze prywatne arcydzieła? Własny 
zbiór – wytypowany przez nas jako wy-
jątkowy, budzący nasze uznanie i podziw, 

1 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/arcydzie-
lo;4671003.html [dostęp: 7.11.2022].

będący symbolem naszych egzystencjal-
nych prawd i artystycznej maestrii. Kanon 
taki, który reprezentuje nasze ideały, a nie 
opiera się na ślepym powtarzaniu wcze-
śniej usłyszanych formułek.

Ja mój spis arcydzieł znajduję nie du-
chem, lecz ciałem. Trafiają tam te utwory, 
które są dla mnie żywe. Niezależnie od 
tego, ile nas dzieli. Kiedy je czytam, czuję 
to, co bohaterowie. Nie muszę się z nimi 
zgadzać, wystarczy, że jestem w stanie 
znaleźć w swoim ciele ich emocje i prze-
życia. Czytam, robi mi się gorąco i pocą mi 
się ręce albo zaczyna boleć mnie brzuch 
od tłumionego śmiechu. W przypadku 
teatru jest jeszcze inaczej. Chociaż sam 
dramat może mnie nie poruszać, w rękach 
niektórych twórców i twórczyń sprawia, 
że drgają mi kolana.

Jednakże takimi sentymentami nie 
zdobywa się sławy. Jako że to festiwal 
teatralny, postanowiłam, że stworzę dra-
mat, który stałby się niezaprzeczalnym 
arcydziełem. Jak dobrze pójdzie, w przy-
szłorocznym numerze festiwalowej ga-
zetki opublikuję go w całości, a za dwa 
lata przyjadę z gotowym spektaklem. 

Oczywiście, żeby mieć pewność co do 
jego wartości, przy konstrukcji posłużę się 
definicją podaną przez PWN oraz twór-
czością, która już powszechnie zasłużyła 
na to miano.

Pewien wyjątkowy mężczyzna, odzna-
czający się niebywałym męstwem i mę-
skością, zasłuży swoim zachowaniem na 
uznanie i podziw pięknych kobiet oraz 
nienawiść tych brzydkich (najpewniej po 
prostu zazdrosnych). W którejś ze scen po-
jawią się skrzypce, aby mężczyzna mógł 
wzruszyć piękne kobiety (te brzydkie się 
nie wzruszają) swoją mistrzowsko arty-
styczną grą. Następnie będzie ślub z jed-
ną z pięknych kobiet, która pomimo że 
na początku sztuki będzie miała własne 
zdanie, utraci je na rzecz prawdziwej mi-
łości. W V akcie mężczyzna pójdzie na 
wojnę, gdzie zginie, śpiewając hymn (nie 
wiem jeszcze jakiego kraju, ale na pewno 
w jego tekście pojawi się słowo „krew”), 
a na łożu śmierci przeznaczy swój mają-
tek (bez wiedzy żony, czekającej na jego 
powrót w zaawansowanej ciąży) biednym 
i głodującym. Przekaże na chleb – w imię 
ogólnoludzkich wartości.

ry
s.

 M
at

eu
sz

 K
al

iń
sk

i



7GRY I ZABAWY 

WYKREŚLANKA

Znajdź i zakreśl fragmenty tytułów spektakli wystawianych na tegorocznym festiwalu.
Słowa mogą być ułożone poziomo, pionowo, na ukos oraz wspak. 

... starszej pani
Metafizyka dwugłowego ...
Poskromienie ...
Sticky ... Club
Wujaszek ... 
Warunki ...

Sit-down ...
... mimo woli
Wyspiański/...
... Kochanowskiego
Noce i ...
Awantura w ...

C A T Y Z I W S T
H T C L E K A R Z
I R A E R C A E Ł
O E C I O G I G O
G N Y N E D N N Ś
G Y R D Z I A I N
I A Y E Ł A W F I
D A I C Ę L E I C
Y W O D U B A Z Y

Hasło: .............................................................................................
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NAKŁAD 150 egzemplarzy

Baran – Niestety, w najbliższym czasie 
nie czekają Cię żadne ekscytujące premie-
ry. Może warto postawić na klasyki i pójść 
jeszcze raz na swój ulubiony spektakl?

Byk – Ostatnie intensywne wydarzenia 
teatralne w Twoim życiu mogą cię przy-
prawić o zawrót głowy. Polecamy w tym 
miesiącu wybierać lekkie komedie. Kiedyś 
trzeba odpocząć!

Bliźnięta – To dobry czas na intensywne 
maratony teatralne. Będziesz pełen/pełna 
energii... nawet jeśli spektakl będzie trwał 
sześć i pół godziny.

Rak – Czeka Cię stabilizacja, w najbliż-
szym czasie odnajdziesz teatr, który stanie 
się twoim ulubionym.

Lew – Zwracaj uwagę na widzów wokół 
siebie! Istnieje duża szansa, że wśród nich 
znajdziesz kompanów do wspólnych te-
atralnych wizyt.

Panna – Może warto pójść na najbliższy 
spektakl w rodzinnym gronie? Co powiesz 
na teatr młodego widza? Dobrze Ci zrobią 
chwile z najbliższymi!

Waga – Pamiętaj, że nie każdy spektakl 
musisz zobaczyć na pokazach premiero-
wych. Czasem warto się wyciszyć i ogra-
niczać swoje teatralne wyjścia.

Skorpion – Czekają Cię zmiany zawodo-
we. Gwiazdy pokazują, że może zaczniesz 
pracę... w teatrze!
Strzelec – Miłość wisi w powietrzu. Śledź 
czujnie innych widzów w foyer. Pośród 
nich możesz spotkać drugą połówkę.

Nie lubisz niespodzianek czy też nie możesz się doczekać, co przyniesie ten miesiąc? Niezależnie od przyczyny z nami po-
znasz swój teatralny horoskop! Oto jak potoczą się Twoje listopadowe teatralne przygody!

Koziorożec – Przed spektaklem warto 
zawitać do baru teatralnego. Mogą tam 
na Ciebie czekać pyszne niespodzianki.

Wodnik – Wiemy, że ostatnio nie widzia-
łeś nic, co by Cię zachwyciło, ale następ-
na premiera na pewno zwali Cię z nóg!

Ryby – To dobry czas na pogłębienie 
Twojej teatralnej wiedzy. Może warto 
sięgnąć po jakiś dramat albo poduczyć 
się historii teatru?

WyDAWCA
Teatr im. Wandy  
Siemaszkowej
ul. Sokoła 7-9
35-010 Rzeszów
tel. 17 853 20 01
Dyrektor naczelny  
i artystyczny: Jan Nowara


