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A: Powiedz, że jesteśmy innowacyj-
ne po prostu.
Z: Dobrze, jesteśmy innowacyjne. Za-
nim każda z nas napisałaby recenzję 
Wujaszka Wani, i tak byśmy ze sobą 
porozmawiały i wszystko omówi-
ły. Czasami wydaje mi się, że nasze 
rozmowy są dużo ciekawsze niż te 
recenzje. Może warto to wykorzystać.
A: Tak, pisałybyśmy też najpewniej 
o podobnych rzeczach.
Z: Jak to będzie w jednym miejscu 

Z: Bardzo klasyczna scenografia.
A: Jest salon, a w nim stół i krzesła. 
Pomieszczenie jest w remoncie. Me-
ble i ściany pokryte są folią, a niektó-
re stretchem, co wydaje mi się zna-
czące. Stretch dużo trudniej odwinąć 
niż folię malarską, a właśnie nim jest 
owinięte pianino, do którego Helena 
nie ma dostępu przez kaprysy męża, 
emerytowanego profesora.
Z: To jest bardzo ciekawe, nie pomy-
ślałam o tym.

Nadal nie znalazłyśmy nic na szczęście
Rozmowa Zuzanny Kluszczyńskiej i Adrianny Łakomiak wokół spektaklu Wujaszek Wania Teatru Ludowego w Krakowie.

i jeszcze się ze sobą pokłócimy,  
to będzie ciekawsze dramaturgicznie.
A: Nie wiem, czy dzisiaj będziemy 
się kłócić, bo jednak wydaje mi się, 
że ten spektakl otworzył nam podob-
ne pytania. 
Z: Myślę, że zanim w ogóle przej-
dziemy do naszych przemyśleń, może 
powiemy trochę, jak ten spektakl 
wyglądał.
A: Jesteśmy zaproszone do bardzo 
czechowowskiego świata. 
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A: Zauważyłaś te książki na górze? 
Leżały na suficie, także były zakle-
jone. Kolejny symbol podkreślający 
izolację Heleny od rzeczy, które kie-
dyś przynosiły jej radość.
Z: No właśnie. To dobry moment, 
żeby podkreślić, jak klasyczna jest to 
adaptacja. Obie jesteśmy po dwóch 
spotkaniach z tą opowieścią. Ty wi-
działaś spektakl dwukrotnie, a ja 
przed obejrzeniem go na festiwalu 
sięgnęłam po dramat.
A: Jest tu bardzo mało zmian, a więk-
szość pomysłów reżyserskich słu-
ży podkreśleniu sensów już istnie-
jących w tekście, a nie dodawaniu 
nowych. Chociaż wspomniałaś wcze-
śniej o tym, że jedna z postaci została 
dość wyraźnie zmieniona.
Z: Tak, chodziło mi o nianię. U Cze-
chowa jest dużo bardziej rozbudo-
wana, przez cały czas komentuje 
sytuację sceniczną. Tutaj reżyserka 
zdecydowała się przedstawić ją jako 
staruszkę, z którą nie ma kontaktu, 
tylko siedzi w kącie i obserwuje, co 
się dzieje, nie rozumiejąc, co się do 
niej mówi. Dzięki temu, gdy wreszcie 
pod koniec spektaklu się odzywa, jej 
słowa mają dużo większą moc.
A: Na pewno brak tu krytyczności 
w stosunku do tego tekstu.
Z: Bo Czechow się nie zestarzał. 
Mimo tego obie wyszłyśmy ze spekta-
klu z poczuciem, że czegoś zabrakło, 
czegoś było za mało.
A: Tak, bo nawet jeśli z Czechowa 
da się dużo wydobyć, to ciekawsze 
byłoby silniejsze podkreślenie tego, 
co w tym tekście widzi sama reży-
serka i co ona chce nim lub w nim 
skomentować.
Z: Chociaż też bardzo ciekawą od-
mianą było zobaczenie spektaklu tak 
wiernego autorowi. 
A: Obecnie rzadko robi się takie rze-
czy, większość twórców stawia jed-
nak na daleko idące reinterpretacje 
starych dzieł.
Z: Do tego zachowano złoty środek, 
bo tekst nie był grany ani w kostiu-
mie historycznym, ani na siłę uwspół-
cześnianym. Zostałyśmy wciągnięte 
w bezczas, co było – myślę – dobrym 
rozwiązaniem.
A: Ten świat wywiera na postacie, za-
równo kobiece, jak i męskie, bardzo 
dużą presję. Oczywiście, kobiety do-
świadczają tego nacisku podwójnie, 
bo także ze strony mężczyzn. 
Z: Jak już wspominamy o temacie 

kobiet, to wydaje mi się, że – wbrew 
pozorom – u Czechowa są one bar-
dziej wyraźne. Reżyserka, budując te 
postacie, postawiła przede wszystkim 
na ich dylematy miłosne. W Wujasz-
ku Wani dużo większy nacisk kła-
dzie się na ich problemy związane 
z tożsamością.
A: W spektaklu kobiety zdają się nie 
istnieć bez mężczyzn. Cały czas na 
nich patrzą. Same mało się poruszają, 
a bardziej obserwują to, jak oni krążą 
po scenie.
Z: Widać to także w samym układzie 
scen zbiorowych, w których stoją naj-
częściej za nimi. To, jak postać Hele-
ny reaguje na zaloty Iwana i Michaiła, 
sugeruje, że jest zadowolona z moż-
liwości zdrady, a jej opór przedsta-
wiony jest jako niewinny flirt, a nie 
opresyjna sytuacja zamknięcia na wsi 
w małym gronie, tak jak, wydaje mi 
się, przedstawił to Czechow. 
A: Przez to słabiej wybrzmiewa to, 
jak bardzo negatywnie odnoszą się 
do niej pozostali bohaterowie, cią-
gle podkreślając, że tylko snuje się 
po domu.

Z: Wątek ekologiczny zajmuje szcze-
gólne miejsce w dramacie. Jeszcze 
silniej wybrzmiewa to współcześnie. 
Lekarz wypowiada się na temat tego, 
jak człowiek niszczy naturę, jak nie 
dba o przyrodę i nie zastanawia się 
nad konsekwencjami. Nie martwi się 
przyszłością. Biorąc pod uwagę obec-
ną sytuację klimatyczną, jest to ważna 
rzecz i dobrze, żeby jak najgłośniej 
wybrzmiała.
A: Aż się prosi, żeby to uwspółcze-
śnić i przenieść w polski kontekst. 
Wspomnieć chociażby o wycinaniu 
Puszczy Białowieskiej. 
Z: A kolejnym tematem, równie waż-
nym i równie aktualnym, jest alkohol. 
Choć różnie przedstawiony w drama-
cie i spektaklu, to w obu jest wszech-
obecny. Piją i bohaterki, i bohatero-
wie. Sięgają po butelkę w trudnych 
momentach, w chwilach zderzania się 
z poważnymi problemami.
A: No właśnie, chociaż piją wszyscy, 
to reakcje publiczności są różne w za-
leżności od tego, kto i jak pije. Nawet 
jeśli mężczyźni się upijali, co przed-
stawiono w bardzo przerysowany, 
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komiczny sposób, wywoływało to 
mniejsze poruszenie, niż gdy piły bo-
haterki. Myślę, że jest to znaczące 
w momencie, w którym w przestrze-
ni publicznej szeroko dyskutuje się 
wiadomą wypowiedź o spożywaniu 
alkoholu przez młode kobiety.
Z: Mam poczucie, że Czechow jed-
noznacznie pokazuje alkohol jako coś 
negatywnego. Jak bardzo źle wpływa 
na przykład na Michaiła Astrowa, 
obiecującego lekarza, osobę z aspi-
racjami, wszechstronną wiedzą, za-
interesowaniami. I ten temat nie jest 
w spektaklu komentowany – kome-
diowość i powtarzalność sprawiają, że 
nie patrzymy na to krytycznie. A po-
winniśmy, bo problem alkoholizmu 
jest w Polsce poważną kwestią, wciąż 
rzadko poruszaną.
A: To przedstawienie też wynika 
z pewnych stereotypów, jakie mamy 
na temat Rosji – że alkohol jest tam 
powszechny, niemal na porządku 
dziennym. Wydaje się nawet w pe-
wien sposób wpisany w tę kulturę.
Z: Myślę, że to dobrze podsumowu-
je nasz wspólny wniosek, że cieka-
we jest usłyszenie Wujaszka Wani 
ze sceny, ale jednak przydałoby się 
jakieś przełamanie, komentarz albo 
chociaż większe uwypuklenie nie-
których tematów, jak właśnie klimat 
czy używki.
A: To by mogło tylko temu tekstowi 
pomóc, podkreślić, jak bardzo Cze-
chow nadal działa, a jego wnioski 
są ponadczasowe.
Z: Tak, to gest, który byłby bardzo 
w stronę Czechowa – przeniesienie 
tekstu w nasze realia, żeby pokazać, 
jaki jest aktualny, jak działa i jak 
mówi o ważnych kwestiach, które 
dopiero teraz zaczynają docierać do 
szerszej świadomości. Jak Czechowo-
wi udało się przewidzieć przyszłość!
A: Jak wtedy autor nie dawał nam 
żadnych rozwiązań, tak teraz spektakl 
także tego nie robi.
Z: Żadnej recepty na szczęście.
A: Bohaterowie pozostają sami ze 
swoimi problemami i chociaż nie-
którzy opuszczają dom na wsi, to nie 
mamy poczucia, żeby przyniosło to 
któremuś z nich ulgę, diametralnie 
poprawiło sytuację. Po prostu kończy 
się pewien rozdział, ale kolejny wcale 
nie będzie bardziej optymistyczny.

Afektywne  
ewaluacje 
Z Małgorzatą Bogajewską, reżyser-
ką Wujaszka Wani i dyrektorką Te-
atru Ludowego w Krakowie, rozma-
wia Maria Magdalena Ożarowska.

Przewodni temat tegorocznej edycji 
Rzeszowskich Spotkań Teatralnych 
to arcydzieła. Co według pani daje 
sięganie po klasyki, zarówno dra-
matyczne, jak i prozatorskie czy po-
etyckie? Lokuje to twórców w po-
zycji władzy, daje siłę, czy wręcz 
przeciwnie – stawia poprzeczkę 
wyżej, ogranicza?
Na pewno nie ogranicza. Jest to spo-
tkanie z pięknymi tekstami, które roz-
czytuje się jak jakąś niesamowitą za-
gadkę. Jest to wyzwanie, przygoda, 
podróż, w której spotyka się mistrza. 
To ważne, żeby co jakiś czas odbywać 
takie podróże. Wujaszek Wania zde-
cydowanie jest arcydziełem. Z takimi 
tekstami jest zawsze tak, że jeżeli się 
do nich bardzo uczciwie podejdzie – 
z sercem i naprawdę po swojemu, 
a jednocześnie z uwagą, to przycho-
dzi taki moment, kiedy one odda-
ją tę miłość. Nagle okazuje się, że 
mają w sobie kolejne pokłady emocji 
i sensów. Niejako są taką opowieścią 
o całym świecie.

Dlaczego postanowiła pani wysta-
wić Wujaszka Wanię? Co państwo 
chcą opowiedzieć poprzez ten tekst? 
Wujaszek Wania jest dramatem opo-
wiadającym o takim momencie w ży-
ciu, w którym człowiek orientuje się, 
że poszedł złą ścieżką. Zainwestował 
nie w to, co trzeba, i przychodzi do 
niego ogromny wstyd – uczucie, że 
się tak głupio przeżyło własne życie. 
Nasuwa się wówczas taki rodzaj py-
tania czy raczej trudności – co mogę 
zrobić? Czy jestem w stanie zmie-
nić moje życie? Czy mam czas? Czy 
mogę i czy mam w sobie siłę? Wuja-
szek… jest tekstem o zmianie, o mo-
mencie, kiedy coś z zewnątrz wery-
fikuje to, kim jesteśmy i jak żyjemy. 
I to, co przychodzi z zewnątrz, przyj-
muje różne formy. U Profesora jest 
to emerytura, u Heleny przyjazd na 
wieś, a u Wujaszka obnażenie jego 
mistrza, czyli Profesora, któremu 

przecież poświęcił życie. To może być 
odcięcie od świata, w którym jest nam 
wygodnie. Kiedy przyszła pandemia, 
poczuliśmy, że Wujaszek… jest taki 
bardzo na teraz. Pandemia była mo-
mentem weryfikującym, stawiającym 
nas pod ścianą i mówiącym: „spójrz 
teraz na swoje życie” w obliczu tego, 
że siedzisz zamknięty w domu. Zwe-
ryfikuj, czy to, w co wierzyłeś, czy 
to, gdzie pędziłeś, naprawdę miało 
sens. Czy to ma sens dla ciebie? Kim 
jesteś? Jaka jest twoja rodzina, czy 
lubisz być z nimi w domu, co z tym 
zamknięciem? Poczuliśmy, że Wuja-
szek… odpowiada na pytania, które 
stawiał tamten czas. 

Mówi pani o weryfikacji, ale czy 
rozumie pani ten tekst także jako 
dzieło katastroficzne, zapowiada-
jące upadek? Dla mnie Wujaszek 
Wania na zawsze pozostanie bardzo 
dojmującym dramatem zapowia-
dającym katastrofę klimatyczną.
Nie czytaliśmy go przez katastrofę 
klimatyczną. To oczywiście jest nie-
zwykłe, że jest tam postać Astrowa, 
który w zasadzie mówi tekst, wyda-
wałoby się, napisany dzisiaj. Na temat 
klimatu, który się zmienia, katastrofy 
ekologicznej, która nadciąga. Bardzo 
wiele osób przychodzi na spektakl 
i mówi: „a tu fajnie o tym klimacie że-
ście dopisali”. Nic żeśmy nie dopisali, 
to naprawdę było. Ten tekst czytali-
śmy bardzo prywatnie. Najważniejsza 
była opowieść o nas samych. 
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56,5% natężenia
Podobno każdemu przynajmniej raz 
przyśniło się, że wygłasza przemó-
wienie przed najważniejszymi ludźmi 
na świecie, będąc… w samej bieliź-
nie. Mnie taki koszmar dopadł w tym 
roku co najmniej kilka razy. Zazwy-
czaj działo się to w noc przed poten-
cjalnie stresującym dniem pełnym 
wyzwań, którym mogłam nie podo-
łać. Intuicja podpowiada, że taki sen 
odzwierciedla lęk przed kompromi-
tacją, jakimś niepowodzeniem czy po 
prostu porażką. A przecież bardzo nie 
lubimy porażek. Taneczny kolektyw 
twórczy Sticky Fingers w składzie 
Dominika Wiak, Dominik Więcek, 
Daniela Komędera-Miśkiewicz, Mo-
nika Witkowska wziął na warsztat ten 
temat, aby go nieco odmitologizować.

W Polsce z niezrozumiałych dla 
mnie przyczyn od lat pokutuje prze-
konanie, że teatr tańca jest jakimś 
szalenie hermetycznym i pokrętnym 
zjawiskiem, do którego analizowania 
dostęp mają jedynie nieliczni. Sticky 
Fingers Club sprawnie odczarowuje 
tę narrację, pokazując, że fakt zniko-
mej ilości słów w scenariuszu na rzecz 
przewagi ruchu nie musi oznaczać 
nieprzystępnego widowiska. Spektakl 
jest szalenie komunikatywny, mię-
dzy innymi przez sięganie do iko-
nicznych tekstów kultury, jak opus 
magnum zespołu Queen, rock opery 
Bohemian Rhapsody. Jest to utwór, 
który – podobnie jak inne równie 
kultowe numery wykonywane przez 
wysoce utalentowanych artystów (by 
wymienić chociażby I Will Always 
Love You Whitney Houston czy Back 
to Black Amy Winehouse) – uchodzi 
za tak skomplikowany, że praktycznie 
niemożliwy do powtórzenia przez in-
nych w równie fenomenalny sposób. 
Mówiąc wprost, lepiej się na to nie 
porywać, bo występ może skończyć 
się porażką. A Sticky Fingers Club 
rozpoczyna właśnie zmierzeniem się 
z dziełem Freddiego Mercury’ego 
i spółki. Daniela, wystrojona w wy-
tworną kreację, dosyć pokracznie od-
twarza utwór, czasami nie trafiając 
w dźwięki, omijając frazy (oczywi-
ście celowo), co próbuje ratować, jak 
może – byle nie skończyć wystąpie-
nia fiaskiem: zagrywa się, rozrzuca 
konfetti w celu odwrócenia uwagi, 

a nawet wybiega na balkon, by do-
dać patosu. Można by uznać jej nie-
zgrabny popis za klęskę, ale przecież 
publika pęka za śmiechu, więc czy na 
pewno była to porażka?

Podobnie nieporadną etiudę 
przedstawia Dominik, prezentując 
coś w rodzaju próby przed wystę-
pem. Pragnie on do perfekcji opano-
wać przemówienie, które cztery lata 
temu towarzyszyło pokazowi kolek-
cji wiosennej Versace i miało upa-
miętnić założyciela tego domu mody 
w jego dwudziestą rocznicę śmierci. 
Powtarza więc w kółko zdania: This 
is a celebration of a genius. This is 
a celebration of an icon. This is a ce-
lebration of my brother, szukając 
odpowiedniego tonu, dodając gesty 
i ruch. Do złudzenia przypomina mi 
w tym postać choreografa Corentina 
(Kova Rea) z netflixowej Królowej, 
który pracuje z podobnym zniecier-
pliwieniem, ale wciąż pełnym wynio-
słości i gracji. Francuski choreograf 

ma tydzień na opracowanie planu 
nauczenia, a przede wszystkim prze-
konania górników do występu w cha-
rytatywnym show, co potencjalni tan-
cerze na każdym kroku utrudniają. 
W przypadku Sticky Fingers Club 
bruździ techniczny, który nie potrafi 
odpowiedzieć na wyzwania gwiazdy 
i myli wejścia światła lub ich procent 
natężenia, nie rozumiejąc, że 56% 
to za mało, a 57% to już za dużo, co 
oczywiście rujnuje całą scenę.

Ten niespełna godzinny, pełen 
gorzkich zmagań autoironiczny per-
formans jest doskonale wyważony 
pod względem smaku. Momenta-
mi doprowadza swoim slapsticko-
wym rytmem do łez, ale potrafi też 
przytrzymać w napięciu rzetelnym 
i synchronicznym warsztatem tance-
rzy. W swojej wymowie niesie także 
ogrom nadziei. No bo hej – w końcu 
kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, 
że poniosłeś lub poniosłaś PORAŻ-
KĘ, a nie, że jesteś PORAŻKĄ.
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Monika Weis

Halo, Polska,  
jak się bawicie?
Platformy streamingowe z miesiąca 
na miesiąc poszerzają swoje katalo-
gi – w tym od jakiegoś czasu także 
o polskie produkcje, które niekie-
dy cieszą się ogromną popularno-
ścią i bywają na naprawdę wysokim 
poziomie, a niekiedy… niestety na 
nieco niższym. W kwietniu tego 
roku na Netflixa trafiło Poskro-
mienie złośnicy w reżyserii Anny 
Wieczur-Bluszcz, odpowiedzialnej 
między innymi za czwartą odsłonę 
serii komediowej Kogel mogel. Jej 
nowa produkcja, powiedziałabym, 
nienachalnie nawiązuje do Szeks-
pirowskiej historii rozgrywającej 
się w Padwie, przenosząc jej bo-
haterów do Zakopanego, z małymi 
wycieczkami do Warszawy i jedną 
większą do Chicago, gdzie zresztą 
cała opowieść się zaczyna. 

Kaśka (Magdalena Lamparska), 
podhalańska Gatesówna, naukowczy-
ni pracująca w Ameryce nad sposo-
bami ułatwiania prowadzenia pasiek 
i tym samym zwiększania populacji 
pszczół – jest zmuszona wrócić do 
rodzinnych stron, żeby uleczyć złama-
ne serce, co może połączyć ze swoją 
pasją – i stworzyć nową dolinę mio-
dokrzemową. Nowy wątek miłosny 
zaczyna się już niespełna kilka minut 
później, kiedy akcja jeszcze nie zdą-
żyła nabrać tempa, a inni bohaterowie 
nie są nam do końca znani. Nowym 
adoratorem zostaje Patryk (Mikołaj 
Roznerski), brat kobiety sukcesu – 
Agaty (Dorota Landowska), która 
prowadzi koncern meblowy. Jeżeli 
miał to być żart nawiązujący do pol-
skiej marki Agata Meble, muszę przy-
znać, że to najśmieszniejszy dowcip 
w obliczu całego filmu. Żywię obawę, 
że Polska Noc Kabaretowa – w której 
co prawda nigdy nie uczestniczyłam, 
ale mam w głowie pojedyncze zdania 
wyrwane z zasłyszanych gdzieś ske-
czy – jest przy tej produkcji wyważo-
nym wydarzeniem o nietuzinkowym 
wyczuciu smaku i ekstrawagancji.

Plot jest bardzo prosty – bizneswo-
man chce wykupić góralską ziemię ze 
względu na zasoby drewna potrzeb-
nego jej do produkcji ekskluzywnej 

serii produktów i szczęśliwie trafia 
na mało bystrych górali – Jędrusia 
(Tomasz Sapryk) i Wacusia (Piotr 
Cyrwus), których może łatwo prze-
kupić pokaźną sumą, oczywiście nie 
zdradzając swoich niecnych zamia-
rów. Sprawę komplikuje główna bo-
haterka, która zjawia się zupełnie na-
gle po latach w rodzimych stronach 
i zaznacza, że niefortunnie też ma pra-
wo głosu w tej sprawie i nie wyraża 
zgody na tę transakcję. Przez resztę 
filmu górale, którym – jak podkreśla 
raz po raz reżyserka – na kasie zale-
ży bardziej niż na godności, będą się 
starali zrobić wszystko, byle Kaśka 
tylko dała za wygraną, a najlepiej, 
żeby wróciła tam, skąd przyjechała. 
Tym wszystkim będzie oczywiście 
próba swatania Kaśki z warszawskim 
przybyszem Patrykiem, bo jak dumnie 
wybrzmiewa z filmu, baba bez bolca 
dostaje… wiadomo czego.

Traktowanie Poskromienia zło-
śnicy jako komedii, a już szczegól-
nie jako komedii romantycznej, jest 
w mojej ocenie szalenie krzywdzące. 
Jest to raczej dramat kobiet, które nie 
mają żadnej mocy sprawczej wobec 
patriarchalnego porządku, i te, zbyt 
bystre, muszą zostać uładzone, oczy-
wiście przez mężczyzn. Poskramianie 
jest tutaj tak naprawdę odbieraniem 
prawa do samodecydowania, a także 
dysponowania własnym majątkiem, 
deptaniem wielkich marzeń i sprowa-
dzaniem do odpowiedniej kobiecie 

roli, czyli żony albo chociaż kochanki. 
Przez wieki status kobiety był dykto-
wany przez jej relacje z mężczyzna-
mi i, o zgrozo, w XXI wieku wedle 
tej produkcji wciąż tak jest. Nieste-
ty, mając na uwadze polskie realia, 
ta smutna teza się potwierdza, choć 
mam poczucie, że coraz bliżej nam 
do Atwoodowskiej wizji Gilead niż 
tej przaśnej i na pozór niegroźnej za-
kopiańskiej narracji. 

Jednak najbardziej szokujące było 
dla mnie nie ciągłe uprzedmiotowia-
nie kobiet, ale przedstawienie górali, 
którzy w tym Poskromieniu… jawią 
się jako niewrażliwe pijaczyny, za-
czynające dzień od litworówki (oczy-
wiście pędzonej nielegalnie) i cały-
mi dniami knujące, jak dorobić się 
na cudzym nieszczęściu. Być może 
wynika to z faktu, że od lat jesteśmy 
przyzwyczajani do mizoginistycz-
nych narracji, które – mimo że krzyw-
dzące – nie rażą aż tak przez swoją 
powszechność. Przy budżecie, którym 
na pewno twórcy dysponowali, wy-
daje się absurdalne, że Zakopane – to 
jeszcze nieskażone tanimi pamiątkami 
i innymi wybrykami kapitalizmu, któ-
rymi Krupówki przesiąkły już daw-
no – pojawia się jedynie w szybkich 
ujęciach, niemalże pojedynczych ka-
drach, i to z powodu wciskania kolej-
nych stereotypowych żartów na temat 
tamtejszej ludności. Zadając pytania, 
jak czytać dziś klasyków, nasuwa mi 
się na myśl jedynie krótkie: nie tak.
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Rzeszowski  
spleen
Dzień zaczyna się po zmroku. Kie-
dy Rzeszów powoli obleka listopa-
dowa mgła, my budzimy się do ży-
cia. Nasze zegary się rozregulowały. 
Kroczymy teraz ciemną ulicą. Mija-
my skrzyżowania i słabo oświetlone 
ulice. Na progu jednego z budyn-
ków wyryto liczby: 1933. Skręca-
my w prawo. Wchodzimy na skwer 
Ofiar Getta. Jest tam dużo ławek. Na 
jednej z nich leży mężczyzna. Obok 
niego stoi kilka butelek. Czuć odór 
alkoholu. Krzysztof Slay. Karczmar-
ka wyrzuciła go z gospody. Zapadł 
w głęboki sen. Zaraz przyjedzie po 
niego dziedzic i zabierze do swoich 
komnat. Wmówi mu, że to on jest 
panem. Nie mamy czasu dłużej się 
mu przyglądać. Dziedzic jeszcze nie 
przybył. A my zaraz spóźnimy się 
na spektakl. Wchodzimy do teatru. 
Dołączamy do roju, który nie może 
przecisnąć się na salę przez dwu-
skrzydłowe drzwi. Światła gasną. 
Przedmiot, ruch, dźwięk. Aktor ścina 
drzewo. Oglądamy i zapamiętujemy. 
Ale prawdziwa sztuka dopiero się 
wydarzy. Prawdziwe emocje dopiero 
zostaną uwolnione. 

Wychodzimy z sali. Jakiś mężczy-
zna poirytowanym głosem szepcze 
coś za nami. Teatr nie wpływa dobrze 
na umysł. Żali się żonie. Spoglądamy 
na niego. Krzysztof Slay. Już ubrany 
elegancko, ale z twarzą dziwnie czer-
woną. Sztuka nie przypadła mu do 
gustu. Mijamy go. Nie mamy prze-
cież czasu. Zaraz przejdziemy obok 
ławki, na której spał jeszcze dwie 
godziny temu. Wchodzimy w jedną 
z uliczek. Musimy się jeszcze upew-
nić, że napis na progu z liczbą 1933 
nadal tam jest. Jest. Teraz ulice są 
jeszcze ciemniejsze. Kroczymy po 
Hadesie. Po chwili marszu wyłania 
się nasz Olimp. Przebyłyśmy drogę 
ze świata umarłych do raju. Wcho-
dzimy do pokoju hotelowego. 

Teraz zaczyna się spektakl. Musi-
my napisać recenzję z przedstawie-
nia, które właśnie zobaczyłyśmy. 
Jeśli tego nie zrobimy, rozszarpią 
nas wściekłe erynie. Dopóki tekst nie 
powstanie, erynie nie zasną i będą 

Adam Karol Drozdowski

A jak ARCYDZIEŁO1

I koniec końców czasem nachodzi 
mnie wątpliwość. Co trzyma mnie 
od przeszło dekady przy offowym 
teatrze? Po co, kiedy tylko nadarzy 
się okazja, pakuję w torbę pokaźnych 
rozmiarów szal, w kieszeń opaskę na 
oczy i jadę – hajże! – w oko cyklonu: 
w Polskę powiatową, ku ośrodkom 
gminnym, w samo jądro Kraju B? 
Pytam, bo nie wiem; jedyne, na co 
mnie stać, to drobne podpowiedzi. 
Off na przykład pokazał mi, że pod-
stawowym wyposażeniem krytyka 
są, poza oczywiście elementarnymi 
zdolnościami poznawczymi, pokaź-
nych rozmiarów szal i opaska na 
oczy. Ten pierwszy pozwala dłużej 
wytrzymać chłodne jesienne wie-
czory przy dogasających pospekta-
klowych ogniskach tudzież rozłożo-
nym okryć grzbiet, kiedy koczuje się 
później po podłogach u znajomych 

1 Felieton stanowi odcinek cyklu Gdyby był 
leksykon offu, pisanego i publikowanego na róż-
nych łamach od 2020 roku. Do lektury innych 
haseł autor zaprasza m.in. na wortalu e-teatr.
pl, w kwartalniku „Nowy Napis” czy antolo-
gii Ekoetyka teatru Nowej Siły Kuratorskiej.

czaić się w ciemnościach. Słychać 
nerwowe stukanie w klawisze. Wy-
bijają one nierówne rytmy. Pisanie 
o spektaklu nie jest rzeczą łatwą. 
Chcemy napisać o spotkaniu szeks-
pirowego bohatera w rzeszowskim 
teatrze. Nikt nam chyba jednak nie 
uwierzy w historię poznania Krzysz-
tofa Slaya (ja bym nie uwierzyła). 
A był on zupełnie prawdziwy, prze-
cież widziałyśmy go razem na ław-
ce, a potem kiedy wychodził z sali. 
Powieki powoli opadają. Ostatkami 
sił stawimy tę kropkę.

Tekst gotowy. Erynie opuściły ten 
pokój nad ranem. Kiedy czerwone 
słońce zaczynało żarzyć się na hory-
zoncie, my zamknęłyśmy oczy. Te-
raz nawiedzają nas senne mary. Czy 
w dobrym miejscu jest ten, przeci-
nek? Składnia zdania tego do końca 
nie podobała się nam, chyba. Tekstu 
o Krzysztofie Slayu przecież nikt nie 
przeczyta. Budzimy się w przeraże-
niu. Przychodzą do nas jednak dobre 
muzy i śpiewem oznajmiają, że tek-
sty zostały zaakceptowane. Kolejny 
numer jest już wydrukowany i czeka 
w teatrze. 

A my kroczymy znowu tą samą 
ulicą. Unosi się mgła. Zaczął się ko-
lejny dzień. Mijamy skrzyżowania 
i słabo oświetlone ulice. Idziemy 
do teatru. 

Ryc.  Giovanni  Batt ista Braccel l i ,  Bizzarie  di  Varie  Figure ,  L ivorno 1624
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owacji na stojąco. Pewnie to nie-
wiele, ale cóż – mówiłem, że nor-
my wydawały mi się jasne ostat-
nio wiele lat i doświadczeń temu. 
Co ciekawe, kiedy obserwuję teraz 
widownie w różnego autoramen-
tu salach widowiskowych tu i tam, 
zauważam, że proporcja widzów 
wstających jak na komendę po za-
paleniu świateł i tych pozostających 
przy zwykłych brawach odwróciła 
się na korzyść pierwszych. Nie ro-
zumiem tego, nawet kiedy klasz-
cze się po prostu uznanej personie, 
reżyserowi-gwiazdorowi, często 
za to tylko, że w zamian za sze-
ściocyfrowe honorarium zaszczycił 
swoim nazwiskiem kolejny afisz. 
Nie rozumiem tym bardziej, kiedy 
i nazwiska na afiszu brakuje, i po-
rządnego rzemiosła na scenie. No 
i zostaję tak ze swoimi niemrawy-
mi brawami, jak nie przymierza-
jąc młodzi tancerze w doskonałym 
offowym spektaklu Sticky Fingers 
Club, w scenie, w której z niesma-
kiem oklaskują Meryl Streep, po 
raz kolejny sprzątającą sprzed nosa 
należnego im Oscara. Gdyby tylko 
amerykańska Akademia wiedzia-
ła o istnieniu i błyskotliwości tego 
niezależnego kolektywu z Polski! 
No, ale jest jak w znanym żarcie – 
niesmak pozostał.

Pamiętam, że jako nastolatek 
wstawałem na brawa po Kosmo-
sie w reżyserii Jarockiego kilku-
krotnie. Ale po jego Miłości na 
Krymie zostało mi wspomnienie 
bylejakości. Na baczność podry-
wałem się po wielokroć widzia-
nej Duszyczce Grzegorzewskiego, 
ale ledwo wysiedziałem do koń-
ca na jego Sędziach. Myślałem, 
że Lupa jest bastionem teatral-
nego przeżycia, kiedy stałem po 
Na szczytach panuje cisza, ale od 
oglądania jego Procesu wolałbym 
czytać szkolne opracowanie Kafki 
z wydawnictwa Greg. A przecież 
wszyscy oni byli – ten żyjący jest 
nadal – licencjonowanymi przez 
krytykę i ugruntowanymi przez 
każdorazowe owacje twórcami ar-
cydzieł. Ale też, żeby nie wydać 
się jednostronnym: po Kosmosie 
Jarockiego wstałem, po innym 
gdzie indziej poklaskałem raczej 
niemrawo, a jeszcze z trzeciego 

wyszedłem w trakcie w poczuciu 
niesmaku. A przecież każdy z nich 
to ten sam Gombrowicz, kolejny 
uznany twórca arcydzieł, które-
go siła oddziaływania jest nadal 
taka, że przez ministerialne obawy 
nawet Gregowskie opracowania 
znikają wraz z jego tytułami z list 
lektur. Z Mrożkiem, Różewiczem, 
Wyspiańskim i Bernhardem bę-
dzie tak samo, czyli różnie. Czym 
jest wobec tego arcydzieło, jeśli 
nie zmienną w czasie i okolicz-
nościach efemerydą?

No to przestałem chodzić do 
teatru na spektakle. Ba, kiedy zda-
rzy mi się w wygodnej Warszawie 
pójść i obejrzeć jakiś teatr „z me-
blami”, czuję się nieswojo. Gdzie 
szal, gdzie opaska, gdzie tłuczenie 
się zbiorkomem na drugi koniec 
kraju? Gdzie warsztaty, ogniska, 
gdzie spotkania z ludźmi, którzy 
postanowili poprzez teatr reali-
zować potrzebę obywatelskiego 
aktywizmu w swoich ośrodkach? 
To nie znaczy, że przedstawień 
już nie oglądam, przeciwnie – 
oglądam wiele. Sticky Fingers 
Club też widziałem już nie raz, 
na końcach kraju tak przeciwle-
głych jak Szczecin i Rzeszów (za 
pierwszym razem mając nawet 
szczęście i możliwość przyznać 
kolektywowi nagrodę na festiwa-
lu ogólnopolskim). Nie pamiętam, 
czy wstawałem wtedy na brawa, 
ale pamiętam, że fantastycznie się 
bawiłem i niemało tematów dosta-
łem do przemyślenia, tak za pierw-
szym, jak za kolejnymi pokazami. 
A bywały i offowe spektakle, które 
bezpośrednio zmieniały mi życie: 
po jednym rzuciłem toksyczną pra-
cę, po innym założyłem własny 
zespół, jeszcze po kolejnym po-
stanowiłem pisać niniejszy cykl, 
ale czy wstawałem na brawa – nie 
pamiętam. Nie szkodzi. W offie 
spektakl dostaję niejako w bonusie 
do własnej gotowości na doświad-
czenie, bo off – zwykle funkcjo-
nujący daleko od centrów, zawsze 
nie dość opisany, skupiający się 
częściej na pracy niż efekcie – do 
takiej czujności po prostu zmusza.

Widocznie od arcydzieł bliższy 
stał mi się, że ujmę to po makło-
wiczowsku, arcyodbiór.

z tegoż Kraju B, w oczekiwaniu na 
pierwszy poranny odjazd zbiorkomu. 
Opaska z kolei jest szala niezbędnym 
uzupełnieniem, gdy umożliwia ode-
spanie w zbiorkomie przekoczowa-
nej na podłodze nocy.

Myślę, że off w związku z tym 
nauczył mnie też, że powyższy ze-
staw może być moim wyposażeniem, 
nie tylko kiedy wsiadam do pocią-
gu czy pekaesu w butach krytyka, 
lecz także kiedy wychodzę za próg 
domu gotów na to, że dokądś, do 
kogoś, w jakąś nową sytuację trafię. 
Ot, po ludzku – nauczył gotowości 
na doświadczenie.

Kiedy, jako nastolatek, w teatrze 
funkcjonowałem jeszcze tylko jako 
widz, a sceny, które odwiedzałem, 
były głównie stołecznymi publicz-
nymi instytucjami kultury, zasady 
wydawały mi się jaśniejsze. Spek-
takl był dobry albo zły, udany albo 
nieudany. Składała się na to wypad-
kowa własnej po obejrzeniu emocji, 
wyczytanych poleceń bądź przestróg 
zawodowych recenzentów i dysku-
sji odbytych ze współwidzami – czy 
byliby to rodzice, koledzy z klasy, 
czy Sor, nasz licealny wychowaw-
ca i człowiek teatru wierniejszy tej 
dziedzinie sztuki niż najgłośniejsi 
teatromani ze środowiska. Kiedy 
rzecz była wybitna, wstawało się 
na brawa. Kiedy marna – klaskało 
się niemrawo, tyle tylko, żeby uznać 
wkład pracy zespołu. No, ale przede 
wszystkim: do teatru chodziło się 
na spektakl, i to właśnie możliwość 
obejrzenia scenicznego dzieła była 
sednem tej aktywności. Warsztaty? 
Poza tymi prowadzonymi przez Sora 
zaglądało się czasem tylko do Insty-
tutu Teatralnego, gdzie w ramach 
programu Teatr i Szkoła2 kiełkowała 
wówczas pedagogika teatralna, dzie-
dzina dziś rozkwitająca i garściami 
czerpiąca z doświadczeń offu, któ-
ry od zawsze był samonapędzającą 
się kuźnią adeptów i instruktorów 
teatralnych. Aktywizm? Lata mu-
siały minąć, żeby idee teatralnego 
Trzeciego Sektora przeniknęły i do 
instytucji.

Do dziś została mi z tych dawnych 
zasad niechęć do bezrefleksyjnej 

2 Obecnie pod tą nazwą funkcjonuje ana-
logiczny program w TR Warszawa.
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1. Jak zacząłem jeść... i rzuciłam randkowanie
2. Wyspiański/Conrad to jedyny na festiwalu ...spektakl.
3. Zrywane przez Józefa Toliboskiego w Nocach i dniach.
4. Nazwisko autora dramatu, który dzieje się w zubożałym Güllen.
5. Sławna córka sławnego autora cyklu trenów.
6. Autor Klątwy.
7. Spektakl, który przyjechał na festiwal z Poznania.
8. Sit-down Tragedy powstało w koprodukcji Teatru Akhe z Teatrem... 
9. Ulica, przy której znajduje się Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
10. Wujaszek Wania przyjechał do Rzeszowa z...
11. Czyj jest pies w dramacie Joanny Mueller? 

Krzyżówka – sprawdź swoją pamięć!


