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Portrety  
trumienne
Metafizyka dwugłowego cielęcia 
Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza jest efektem jego podróży ze 
słynnym antropologiem Bronisła-
wem Malinowskim. Akcja drama-
tu w akcie I rozgrywa się w No-
wej Gwinei, a w II i III w Australii. 
To tekst gęsty, obfitujący w gorące 
i aktualne tematy: epidemie spowo-
dowane tajemniczymi bakteriami 

i wirusami, szalejący kapitalizm, 
pytanie o hipokryzję demokracji, 
rasizm, romantyzowanie „egzotycz-
ności”, sztuczne podtrzymywanie 
życia i próby przełamania śmier-
telności. Pojawia się nawet wątek 
poliamorycznych związków i pat-
chworkowych rodzin, choć z du-
żym przymrużeniem oka, bo wiele 
tam niepokojącego erotyzmu i ka-
zirodztwa. Tekst nie tylko prosi 
się, ale wręcz krzyczy o krytyczne 
przeczytanie! Jednak twórczynie 
i twórcy z zakopiańskiego teatru 
zdecydowali się na bardzo tradycyj-
ną adaptację – awangardę na miarę 
dwudziestolecia międzywojennego. 

Głównym bohaterem jest szesna-
stoletni Karmazyniello. Piękny mło-
dzieniec, nieco zagubiony we współ-
czesnym świecie, oddaje się filozofii. 
Nie potrafi sprostać podstawowym 
czynnościom, lecz z wręcz zadziwia-
jącą sprawnością posługuje się termi-
nami naukowymi. Zmaga się z wła-
sną tożsamością, szuka prawdziwych 
korzeni. Właściwie nie wiadomo, kto 
jest jego ojcem. Neurotyczna matka, 
Lady Leokadia Clay, wmawiała mu od 
najmłodszych lat, że jest nim Sir Ro-
bert. Jednak od jego rzekomej śmierci 
na statku zmieniła strategię i to profe-
sora Edwarda Mikuliniego wskazuje 
jako biologicznego rodziciela. Młody 
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mężczyzna jest rozdarty, szuka po-
cieszenia w miłości i samobójstwie. 
W interpretacji reżysera Andrzeja St. 
Dziuka mamy dwóch Karmazyniel-
lów – juniora (Piotr Łakomik) i se-
niora (Krzysztof Łakomik). 

Mimo absurdu obecnego zarówno 
w dramacie, jak i w przedstawieniu 
z dylematami młodzieńca mógłby 
utożsamić się niejeden nastolatek. 
Każdy z opiekunów próbuje przeko-
nać go do własnej racji, wychować na 
swój sposób i zataić kluczowe infor-
macje, myśląc, że to wciąż niewinna 
i nieukszałtowana w pełni istota. Mat-
ka początkowo zarzuca mu chorobę 
psychiczną – „Ratujcie, ludzie! Co on 
plecie? Co ja mam z tym chłopakiem! 
Ja nie wiem, czy to nie jest bzik tro-
pikalny”. Później natomiast stwier-
dza, że jego funkcjonowanie wcale 
ją nie interesuje, powinien robić, co 
mu się żywnie podoba. Jego kuzyn 
książę Ludwik (biczujący każdego, 
kto na głos wypowie zakazane słowo 
„artysta”) namawia go do romantycz-
nych przygód, notabene z dziewczy-
ną, z którą współdzieli łoże (pomijając 
już dość paskudny fakt, że dziewczy-
na jest bliską krewną obu). A ojcowie 
przybrani i biologiczni, pochłonięci 

własnymi zajęciami i pasjami – zwy-
czajnie machają na to ręką. 

Kluczową postacią jest wspomnia-
ny już profesor Mikulini – szanowany 
na całym świecie bakteriolog, twórca 
szczepionek i serów młodości. Przez 
jego nieudane eksperymenty ludzie 
umierają, a czasami (u Witkacego 
wszystko jest możliwe) zmartwych-
wstają piękniejsi i młodsi o kilkadzie-
siąt lat. Przez te powroty umarłych 
do świata żywych zaciera się granica 
między rzeczywistością a fikcją, a na 
dodatek wydaje się, że rzecz dzieje się 
poza czasem. Daje temu znak nieco 
łopatologiczny gest inscenizacyjny – 
lejący się z sufitu piasek, a także po-
dwójne obsadzenie młodszego i star-
szego Karmazyniella. 

Na uwagę zasługuje oprawa wizu-
alna: scenografia Rafała Zawistow-
skiego i charakteryzacja Magdaleny 
Koriat. Mnogość tkanin i materiałów 
skradała moje spojrzenia. Sztrukso-
wy, bordowy mundurek z wszytymi 
lusterkami, złoty kaganiec niczym 
wyjęty z Mad Maxa, perwersyjna kry-
nolina z paskami, żakardowe sukien-
ki, fikuśne czepki z frędzlami i fanta-
styczne makijaże. Widać tam niemałą 
inspirację Kantorowskim teatrem 

śmierci. Elementem ubioru jednej 
z postaci jest oparcie drewnianego 
krzesła umocowane na wysokości 
pleców na kształt bioobiektu (przed-
miotu będącego sztucznym przedłu-
żeniem ciała). W pewnym momencie 
na scenie pojawia się drewniane, mo-
carne łoże na kółkach z umocowaną 
u ramy czarno-białą fotografią ślub-
ną, przypominającą podwójny por-
tret trumienny. Bohaterowie zdjęcia 
wychodzą na środek w weselnych 
kreacjach, z wybielonymi twarzami 
niczym dybuki czy śląskie beboki.

Estetyka teatru funkcjonującego 
w niezmiennym kształcie od lat ma 
swoje uroki. Można sentymentalnie 
powrócić do ulubionych przedstawień 
z dzieciństwa, jednak warto zadać 
pytanie – również w kontekście hasła 
przewodniego tegorocznej edycji fe-
stiwalu – czemu to służy? Od dobrych 
czterdziestu lat żyjemy w epoce teatru 
postdramatycznego, a jednak niektó-
rym sprawnie udaje się omijać eman-
cypujące strategie, estetyki i trendy, 
pozostając w starych i dobrych latach 
osiemdziesiątych. Jestem ciekawa, co 
by na to powiedział Witkacy. 

fot.  Iwona Toporowska
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Monika Weis

Nie oszaleć
Ziściło się marzenie Stanisława Igna-
cego Witkiewicza – niedorzeczność 
i metafizyka – prawdziwie Czysta 
Forma.

Zaryzykuję stwierdzenie, że co 
najmniej kilkanaście osób skusi się 
na przeczytanie tej recenzji z chę-
ci rozwikłania zagadek Metafizyki 
dwugłowego cielęcia zespołu zako-
piańskiego Teatru im. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza, i równocze-
śnie te osoby zmartwię, gdyż byłoby 
zupełnie niepoprawne wobec autora 
owe zawiłości wyjaśniać, zamykać 
w ramach i nazywać.

Idea Czystej Formy Witkacego 
zakładała bowiem zerwanie z rela-
cyjnością przyczynowo-skutkową, 
zanurzenie się w odmętach wszelkiej 
dziwności, logiki marzenia sennego, 
z którą przecież nie można dyskuto-
wać – na rzecz prawdziwego, nie-
zmąconego logiką przeżycia. Wit-
kacy pragnął takiego właśnie teatru, 
który można odbierać jak sen, czyli 
zupełnie przeciwnie do teatru reali-
stycznego, w którym każde kolejne 
posunięcie ma prosty związek wy-
nikowy. Odbiorca powinien zatem 
doświadczać zadziwienia czy nawet 
wstrząsu. Tak więc jeżeli ktokolwiek 
z Was wyszedł z piątkowego spek-
taklu z podobnymi emocjami, ziści-
ło się marzenie Stanisława Ignacego 
Witkiewicza – niedorzeczność i me-
tafizyka – prawdziwie Czysta Forma.

Żeby jednak nie zostawiać czy-
telników bez żadnych odpowiedzi, 
spisuję kilka refleksji, które kotło-
wały mi się w głowie po tym szalo-
nym widowisku. Zacznę od Karma-
zyniella (Piotr Łakomik, Krzysztof 
Łakomik) – tytułowego dwugłowe-
go cielaka, który staje przed wyzwa-
niem zrozumienia własnego istnienia. 
Wszystkim postaciom Karmazyniello 
jawi się jako odszczepieniec, którego 
trzeba uładzić, uformować i nauczyć 
życia, do czego roszczą sobie prawa 
przede wszystkim matka Leokadia 
(Dorota Ficoń) i jej partner profesor 
Mikulini (Andrzej Bienias). Chcą oni 
za wszelką cenę dopasować go do 
otaczającego świata. 

Tutaj zatrzymam się na moment, 
żeby podkreślić niebywałą uniwer-
salność i aktualność Witkacowskiego 

dramatu – czyż dzi-
siejsi rodzice wy-
syłający dzieci od 
wczesnych lat na 
wszelkie kursy, czy 
to języków obcych, 
karate, baletu, czy 
gry na skrzypcach, 
nie powielają do-
kładnie tego same-
go schematu, któ-
ry autor nakreślił 
w poprzednim stu-
leciu? Czy tacy na-
stolatkowie – ule-
pieni z dziesiątek umiejętności przez 
kochających rodziców, którzy jednak 
często projektują na pociechy swoje 
niespełnione marzenia – nie wyrasta-
ją na osamotnionych (mimo licznych 
followujących na portalach społecz-
nościowych) i zagubionych w przytła-
czającym świecie? I co w tym wszyst-
kim najtragiczniejsze, nie mogą oni 
odpowiedzieć sobie w tym natłoku na 
nawet najprostsze pytania: Kim być? 
Czego chcieć od życia? Takie wszak 
pytania zadaje w dramacie motający 
się Karmazyniello.

Ten niekończący się performans 
bycia kimś, kim się nie jest czy kim 
nie może się być, odgrywanie niedo-
pasowanej roli, do czego otoczenie 
zmusza głównego bohatera, dopro-
wadza go do ostatecznego szaleń-
stwa. Ów potencjał obłąkania Witka-
cy przeczuwał już od dawien dawna. 
Twierdził, że zmechanizowanie świa-
ta doprowadzi cywilizacje na skraj 
szaleństwa, i myślę, że właśnie to 
najdotkliwiej wybrzmiewa w dwu-
godzinnej opowieści zakopiańskie-
go zespołu. Bo czyż nie jest jeszcze 
bardziej szalona współczesna global-
na wioska – czy mówimy tu o cen-
trum zachodniej cywilizacji, Dolinie 
Krzemowej, czy po prostu w ogóle 
o prądach zachodu – niż jakakolwiek 
społeczność odległej wioski, kulty-
wująca stare, niezrozumiałe dla nas 
(pozornie dumnych, bo uczonych) 
tradycje praprzodków, posługująca 
się prostym językiem, znakami, ge-
stami? Społeczność grająca na instru-
mentach – których nazw nie sposób 
nam nawet wymówić, bo wszystkie 
dźwięki możemy sobie wytworzyć 
w Abletonie czy Fruity Loops, jak 
choćby pojawiające się didgeridoo, 
na którym gra w foyer Duch Pusty-
ni, zapowiadając jednocześnie swoją 

magiczną, mantrową grą, z jakimi 
dziwami będziemy jako widzowie 
obcować.

Chyba najtrudniejszym do roz-
pracowania wątkiem, który ze mną 
został, jest widmo choroby ciążącej 
i powracającej w Metafizyce… i nazy-
wanej na milion sposobów: kala-azar, 
gorączka dum-dum czy, za Grzego-
rzem Jarzyną, bzik tropikalny. Myśląc 
w obecnych czasach o zarazie, ciężko 
w pierwszej chwili oderwać się od 
narracji kowidowej. I przyznam, że 
ona właśnie z początku przyszła mi 
na myśl, jednak po chwili górę wzięła 
gorsza choroba trawiąca nasze społe-
czeństwo. Witkacy jako nadwrażliwy 
katastrofista i dekadent przeczuwał 
jakimś trafem widmo katastrofy, któ-
rą przyniosą kolejne dziesięciolecia, 
jednak nic nie mógł z nią zrobić. Być 
może dlatego wciąż hiperbolizował ją, 
drwił z niej, obracał w (nie)śmieszny 
żart. Katastrofą tą jest oczywiście – 
jak zresztą czas potwierdził – widmo 
późnego kapitalizmu i coraz silniej 
dające się we znaki odczłowieczanie. 
Pęd do wiedzy, władzy i pieniędzy – 
bezmyślny wyścig, w którym liczą 
się tylko wygrani, a każdy dalszy, 
każdy „inny” już na starcie okazuje 
się przegrany.

Zakopiańską Metafizykę… wień-
czy wielka burza. I jest to chyba naj-
piękniejsza burza, jaką widziałam, 
a przyznam, że nawałnic boję się jak 
mało czego w życiu. Pomyślałam, 
patrząc na te kolorowe wyładowa-
nia, migające i osiadające na kłębach 
dymu, że jestem wobec nich zupełnie 
bezbronna i jedyne, co mogę zrobić, 
to patrzeć na nie i znaleźć w nich ja-
kąś iskrę lub cień nadziei. Odczaro-
wać ten strach, niezidentyfikowany 
lęk przed zatraceniem. By nie dać się 
sprowokować. Nie oszaleć.

fot.  Iwona Toporowska
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Słuchając  
Witkacego
Z Andrzejem Bieniasem, aktorem 
Teatru im. Stanisława Ignacego  
Witkiewicza w Zakopanem,  
rozmawia Zuzanna Kluszczyńska.

Spektakl Metafizyka dwugłowego 
cielęcia powstał ponad siedem lat 
temu. Czy coś się zmieniło po tak 
długiej eksploatacji? Pojawiły się 
jakieś nowe sensy? 
Zdecydowanie tak. W naszym teatrze 
staramy się zawsze robić spektakle, 
które nie opierają się na mainstream-
owych modach – ktoś coś robi, a po-
tem cała Polska go naśladuje. Wręcz 
przeciwnie. Szukamy tematów od-
noszących się do czasów, w których 
żyjemy. Na początku sezonu spoty-
kamy się i rozmawiamy o tym, co 
się z tym światem dookoła dzieje. 

Właśnie Metafizyka dwugłowego 
cielęcia wydała się naszemu sze-
fowi najodpowiedniejsza. Witkacy 
napisał dramat o jednostce, zresztą 
nie pierwszy raz. W jego twórczości 
bardzo często pojawia się postać od-
osobnionego artysty, indywiduum. 
Karmazyniello nie jest artystą. To 
jest największy problem. On sam 

nie ma pojęcia, kim jest i kim chce 
być, za to cały świat wokół niego 
już to wie. Uwidacznia się tutaj głę-
boko ukryty w Witkacym kompleks 
ojca, Stanisława Witkiewicza – wiel-
kiego patrioty, który chciał właśnie 
kształtować syna na swoją modłę. Co 
prawda cały czas powtarzał, że chce 
zachować jego indywidualizm, ale 
tak się nie da. To jest jak w tragedii 
greckiej: co byśmy nie zrobili, jak 
byśmy się nie starali, to koniec jest 
już ustalony. To dziecko, ten bied-
ny Karmazyniello jest skazany na 
porażkę. Próbuje uciec przed tym, 
co chce go zmienić, ale nie ma na 
to szans.

To problem dzisiejszego świata. 
Wszyscy dookoła dobrze wiedzą, 
co mam robić i co mnie uszczęśli-
wi. To jest nieznośne, takie trakto-
wanie drugiego człowieka powinno 
być karalne.

W ciągu eksploatacji zmienia się 
bardzo dużo. Chociażby przez to, że 
niektórzy ludzie odchodzą, a na ich 
miejsce pojawiają się nowi. Spektakl 
zmienia się razem z nami. Premie-
ra jest pierwszą próbą z publiczno-
ścią. Wtedy dopiero zaczyna się ten 
istotny etap, bo teatr bez widza nie 
istnieje. Zaczynamy rozmawiać po-
przez sztukę z drugim człowiekiem. 
Dojrzewamy jako ludzie i aktorzy, 
spojrzenie na świat staje się inne. 
Każdy spektakl się zmienia, to jest 
podstawa dobrego teatru: żeby nie 
stał w miejscu, tylko parł do przodu.

Jak się gra Witkacego? Czy jego 
oryginalna koncepcja teatru, któ-
ra w pewnym stopniu odbija się 
w jego dramatach, ułatwia czy 
utrudnia zadania aktora?
Teatr moim zdaniem polega na tym, 
żeby odważyć się pokazać siebie, 
obnażyć bez żadnych woali. Witka-
cy pisał tak świetne sztuki, że to jest 
gotowy temat dla aktora. Tak mię-
siste i odklejone od rzeczywistości, 
że nie mamy lepszego materiału do 
grania. Trudność jest w tym, żeby 
tego nie zepsuć. Ze słabego tekstu 
można zrobić świetny spektakl, ale 
to działa też w drugą stronę. Jeżeli 
słucha się Witkacego, dyskutuje się 
z nim, a nawet kłóci, to jest kapi-
talny temat do grania. Należy po-
zostać w relacji. Wszystkie świetne 
teksty łączy to, że one aktorowi 
pomagają.

Czy teksty Witkacego wytrzymują 
próbę czasu?
Zdarza się, że przy graniu jego tek-
stów ludzie pytają, czy na pewno 
czegoś nie pozmienialiśmy. Te teksty 
są bardzo uniwersalne, ponadczaso-
we. Tak jest z dziełami, które doty-
kają istoty człowieczeństwa. Może 
się zmieniać na przykład sytuacja 
polityczna, ale człowiek w środku 
pozostaje ten sam. Dlatego również 
dramaty Witkacego są tak często 
wystawiane w innych krajach. Jest 
zawsze aktualny, dlatego że unika 
obyczajowości. Tworzy bardzo moc-
ne relacje międzyludzkie i typy cha-
rakteru. Jest też strasznie i totalnie 
teatralny.

Co do Pana najbardziej przema-
wia w Metafizyce…?
Najpiękniejsze w tym tekście jest 
to, że pokazuje naszą nieudolność 
jako gatunku ludzkiego. Nie buntu-
jemy się, a rozwój jest możliwy tyl-
ko przez bunt. Jak u Karmazyniella, 
który woli popełnić samobójstwo, 
żeby tylko zaznaczyć swoje istnie-
nie. Wykrzyczeć światu, że jestem, 
żyję i chcę to robić według swoich 
praw. Jeśli chodzi o temat jednost-
ki, to choć pojawia się on w innych 
dramatach, tutaj jest najboleśniejszy. 
Nie dotyczy ukształtowanych ludzi, 
a bezbronnego chłopca. 

Spotykamy się na Festiwalu Arcy-
dzieł. Czym są dla Pana arcydzieła?
Sztuki nie da się skatalogować. To, 
co dla mnie jest arcydziełem, dla ko-
goś innego nim nie będzie. Bardzo 
często ludzie sugerują się innymi, nie 
słuchają swojego serca, tylko zdania 
ludzi wokół i list lektur szkolnych. 
Trudno jest napisać książkę i stwier-
dzić, że to arcydzieło. To pokaże 
czas i historia: czy zwykli ludzie, 
a nie krytycy, będą się tym dziełem 
interesować. Ważne jest tutaj to, co 
u Witkacego. Ponadczasowość. Uni-
wersalność. Coś, co dotknie człowie-
ka bez względu na rasę, płeć i prze-
konania artystyczne.

fot.  Mateusz Fr ycz
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Sto sposobów na 
zapalenie żarówki
Znacie norweskiego instagramowego 
performera Jana Hakona Erichsena? 
Tworzywem jego działań są najczę-
ściej balony i surowe nitki spaghet-
ti, niszczone przezeń na setki wy-
myślnych sposobów, wymagających 
zwykle budowy mechanicznych kon-
strukcji z drewna i obiektów codzien-
nego użytku. Kontrast skomplikowa-
nia przygotowań z prostotą finalnego 
aktu – rozpęknięcia balonu i pokru-
szenia makaronu – jest sednem sztu-
ki Erichsena, zaraz obok jego niena-
chalnej ekspresji, przywodzącej na 
myśl legendę Bustera Keatona. Kon-
tent taki Internet, a za nim Wikipedia 
określają mianem oddly satisfying 
videos – obrazów dziwacznie satys-
fakcjonujących. Nazwa to doskonała, 
dobrze oddająca gatunkowy charak-
ter tej twórczości. Pojedyncze posty 
artysty sprawiają czystą frajdę, ale 
w większym natłoku wywołują po-
czucie witkacowskiej wręcz dziw-
ności istnienia.

Myślę, że tego typu emocja stała 
za wypowiedzią przytoczoną przez 
Darka Mikułę podczas rozmowy po 
Sit-down Tragedy, przedstawieniu 
otwierającym offowy nurt tegorocz-
nego rzeszowskiego festiwalu: „Jeśli 
jest teatralne niebo, wygląda jak ten 
spektakl”. Oddly satisfying perfor-
mance – powiedziałbym ja.

Po czym zaraz ugryzłbym się w ję-
zyk w słusznym poczuciu, że w ten 
sposób efektowi kooperatywy Teatru 
Kana i petersburskiego Teatru Akhe 
umniejszam. Sit-down Tragedy, już 
w tytule lustrzane wobec stand-up 
comedy, jest bowiem wyrazem praw-
dziwej teatralnej finezji. Opiera się 
na wyrosłej z improwizacji, ale pre-
cyzyjnej partyturze działań, prostych 
i abstrakcyjnych, ale etiuda za etiu-
dą prowadzących do błyskotliwych 
puent i nieoczywistych metafor. To 
wypowiedź zaangażowana w tematy 
najważniejsze dla współczesności, 
ale elegancka i z rzadka tylko po-
brzmiewająca publicystyką; nawet 
wtedy brzmi mocno. A może wręcz 
szczególnie mocno dziś, dwa lata od 
premiery, w czasie rosyjskiej agresji 

na Ukrainę. I fakt – jest to rzecz nie-
zwykle estetyczna, sprawiająca wi-
zualną i zaraz za nią intelektualną 
przyjemność, ale to ledwie naskórek 
tej dziwnej, performatywnej formuły. 
Zmagania aktorów Kany z labiryntem 
niemożliwych konstrukcji zbudowa-
nych na bazie krzeseł mają więc mimo 
lekkości i humoru znacznie większy 
ciężar niż instagramowe łamanie spa-
ghetti – ale schemat oddziaływania na 
widza ten sam.

Jakież to są niebywałe egzorcy-
zmy! Kolejne etiudy skupiają się na 
mitach, fantazmatach i kulturowych, 
zwłaszcza europocentrycznych na-
tręctwach, fundujących dzisiejszy 
świat; doprowadzają je – czy po pro-
stu ujawniają – do absurdu i sym-
bolicznie się z nimi żegnają. Każda 
z cząstek rozgrywa się w przestrzeni 
własnej stacji, od góry oznaczanej 
żarówką wkręcaną przy rozpoczę-
ciu działania, od dołu – fantazyjnie 
preparowanym krzesłem. Seksizm 
i klasizm, religie i polityka, społecz-
ne rytuały i tematy tabu – wszystkim 
poświęcony będzie moment aktor-
skiej i widzowskiej uwagi, po czym 
można będzie je odprawić w ostatnią 
podróż. Nawet sam Pan Jezus wy-
słany zostanie na drugi brzeg Styk-
su z obolami w oczach, nie mniej 
ani bardziej istotny niż niezdrowa 
fascynacja pokojówkami i fetyszy-
styczne picie szampana z kobiecych 
butów na szpilce. W niekończącym 
się przez ponad półtorej godziny cią-
gu w większości niemych etiud znać 
wspólną pracę polsko-rosyjskiego ze-
społu; część motywów wydaje mi się 
czytelna tylko na lokalnym gruncie, 
część mocno wyrasta z sowieckiego 
rekwizytorium. Wyobrażam sobie, że 

to drugie czytelne będzie dopiero dla 
widzów powyżej pewnej półki wie-
kowej – ale sam mam szczęście (czy 
może po prostu: okoliczność) nadą-
żać jeszcze i za tymi nawiązaniami.

Twórcy Akhe nazywają swój sce-
niczny język teatrem inżynieryjnym, 
ale – żeby nie było to określenie mylą-
ce, zwłaszcza w kontrze do twórców, 
którzy inwestują dziś w performans 
techniczny z użyciem najnowszych 
technologii – jest to inżynieria domo-
rosła, majsterkowiczowska, wywołu-
jąca najpierw uśmiech, potem dopiero 
uznanie dla wielkości poczynionych 
przygotowań. Widzę w tym specy-
ficzny teatr formy, wywodzący się po 
równo z awangardy, z całym kanto-
rowskim sercem do ready-made’ów, 
obiektów zastanych i najniższej ran-
gi – i z teatru antropologicznego, 
z jego postmodernistyczną swobodą 
mieszania estetyk, symboli i cyta-
tów. I szczerze mówiąc, brakowało 
mi od dawna takiego teatru, którego 
najciekawsze przykłady widziałem 
przed kilkoma laty w rosyjskim offie 
właśnie, kiedy regularnie przyjeżdża-
ły do Polski spektakle grupy Derevo 
czy nawet Teatru.doc.

Co jednak wyjątkowo mnie poru-
sza, to Kanowy głód eksperymentu. 
Na znanych mi jakieś dziesięć spek-
takli, będących aktualnie na afiszu 
szczecińskiego Teatru, nie widzia-
łem dwóch podobnych propozycji. 
Sit-down Tragedy znów odróżnia się 
wszystkim – dramaturgią, plastyką, 
prowadzeniem ról – od tytułów, które 
poprzedzały tę premierę, i od najnow-
szego spektaklu, Światów możliwych. 
Jedno je łączy: czułość, zaintereso-
wanie człowiekiem. I taki teatr mam 
ochotę oglądać.
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HASŁO: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Poziomo:
1. Jan… – poeta, autor Trenów. Ojciec Urszulki i Hani.
2. Praca kreatywna polegająca na dostosowaniu tekstu do jego scenicznej interpretacji.
3. Pracownik/pracowniczka odpowiedzialni za planowy przebieg spektaklu.
4. Tytułowa złośnica Szekspira.
5. Pomieszczenie, w którym znajdują się kostiumy, a aktorzy ubierają się i przygotowują do spektaklu.
6. Claire... – główna bohaterka Wizyty starszej pani F. Dürrenmatta.

Pionowo:
7. Imię postaci, która jest celem zemsty „starszej pani”.
8. Stanisław Ignacy… – autor Metafizyki dwugłowego cielęcia.
9. Wieś w województwie mazowieckim, miejsce zamieszkania renesansowego poety.
10. Nazwisko reżysera i scenografa, którego prace są eksponowane w teatralnej galerii jego imienia.

Krzyżówka
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Katarzyna Sęk

Drodzy recenzenci, 
co z wami?
Ostatnie trzy lata nie są czasem 
sprzyjającym rozwojowi teatru. 
Na początku 2020 roku wybuchła 
pandemia, która na wiele miesięcy 
wstrzymała normalną pracę instytu-
cji kultury. Kiedy zdołały one dopie-
ro co wznowić działalność, musiały 
zmierzyć się z serią problemów we-
wnętrznych, głównie związanych 
z przemocą. Tematy te wzbudziły 
liczne dyskusje i debaty. Same osoby 
wywodzące się ze środowisk teatral-
nych dają wyraz swojej niezgodzie 
na pewne zachowania występujące 
w środowisku teatralnym również 
w social mediach. Dzisiaj konflikty 
o wygląd teatru wybuchają na Face-
booku. Ostatni z nich rozpoczął się 
kilka dni temu, a sprowokował go 
aktor Tomasz Lulek, który 7 listopa-
da postanowił zamieścić na swoim 
profilu post:

Drodzy recenzenci , oraz wszyscy go-
ście premier . Co jest z wami? Na za-
proszeniach jest symboliczna kwota do 
zapłacenia np. 15 zł , a wy wykrzywia-
cie twarze. Uważam , że powinniście 
płacić tak jak każdy widz. To nie ura-
tuje naszych finansów , ale jednak mi-
nimalnie poprawi sytuację . Uważam, 
że należy skończyć z wejściami na tzw. 
krzywy ryj .Nikomu nic się nie należy1.

Aktor zarządzający wrocławskim 
Teatrem Polskim w Podziemiu wy-
raził swój sprzeciw wobec praktyki, 
która opiera się na rozpowszechnia-
niu wśród osób ze środowiska i re-
cenzentów wejściówek na spektakle. 
Autor posta uznał, że widzowie za-
proszeni przez instytucje powinni za 
swoje bilety płacić. Co prawda kwoty 
dużo mniejsze niż ceny standardo-
wych biletów, ale – płacić powinni.

Głównym punktem zapalnym 
w tym konflikcie było użycie we wpi-
sie pejoratywnego sformułowania 
,,na krzywy ryj”, mającego określić 
sposób, w jaki zaproszeni widzowie 
dostają się na spektakle, kiedy nie 

1  Zob. profil facebookowy Tomasza Lulka 
[pisownia oryginalna].

zapłacą za wejściówki. Jak wynika 
z wpisu Tomasza Lulka, recenzen-
ci uiszczają opłaty za tańsze bilety 
niechętnie, ,,wykrzywiając twarze”. 
Łatwo się domyślić, że post aktora 
odebrany został jako atakujący osoby 
recenzenckie i wśród nich wywołał 
największą dyskusję. Parający się 
krytyką teatralną poczuli się wyklu-
czeni z dyskusji w ramach instytucji. 
Praca recenzenta została zdegrado-
wana do roli intruza, który wkrada 
się na spektakle dla rozrywki – jak-
by chcąc wykorzystać teatr i jego 
finanse.

Nie da się pisać o współczesnym 
odbiorze tego zjawiska bez chociaż-
by powierzchownego zagłębienia się 
w historię polskiej krytyki teatralnej. 
W XX wieku rola recenzenta była 
bardzo wyraźnie zaznaczona i miała 
o wiele większe znaczenie niż teraz. 
Publiczność czytała teksty autorstwa 
Jana Kotta, Konstantego Puzyny czy 
Marty Fik i przywiązywała do nich 
wagę. W tym czasie także krytyka 
teatralna budowała swoją autonomię 
wobec krytyki literackiej. Recen-
zenci byli nie tylko opiniotwórczym 
medium, ale także dokumentalistami 
życia teatralnego i spektakli. 

W dobie rozwijających się tech-
nologii i mediów, czyli nowych 
sposobów komunikacji oraz pro-
mocji, status zawodowych recen-
zentów w świecie teatralnym nieco 
się zmniejszył. Ich praca nie jest już 
niezbędna do tego, aby uwiecznić za-
pis spektaklu, teraz mogą zrobić to 
kamery. Social media i wortale spra-
wiają, że każdy może zostać freelan-
cerem i pisać o teatrze. Każdy może 
dzielić się swoimi przemyśleniami 
z odbiorcami, nawet jeśli nie mają 
one wiele wspólnego z profesjonalną 
krytyką, a są jedynie zapisem prze-
myśleń czy wrażeń, które zasadniczo 
krążą wokół odpowiedzi na pytanie: 
czy spektakl mi się podobał? Nie-
rzadko wyrażane jest wręcz prze-
konanie, że aby pisać o teatrze, nie 
trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, 
krytyka teatralna zaś opiera się je-
dynie na przekazywaniu swoich su-
biektywnych opinii na temat danego 
spektaklu. Wszystko to powoduje, że 
recenzenci nie zawsze bywają trakto-
wani poważnie. Rola krytyka została 
w jakiś sposób zdegradowana. Stąd 
zapewne wynika niezrozumienie ze 
strony Lulka.

Głównym argumentem wspie-
rającym stanowisko aktora ma być 
fakt, że recenzenci, nie płacąc za 
wejściówki, wykazują brak szacun-
ku dla twórców teatralnych. Autor 
wpisu zauważa, że piszących o te-
atrze stać przecież na bilety: „Na 
premiery zapraszani są w większości 
ludzie, których stać na bilet, a mają 
taki kłopot, żeby wyłożyć np. 50 zł. 
Przecież premierowi goście powinni 
wykupić najdroższe bilety”.

W tej dyskusji jednak silniejszy 
okazał się głos przeciwników wy-
kluczania recenzentów ze środowi-
ska teatralnego. Silniejszy, ale też 
ważny, ponieważ zwracający uwagę 
na niezrozumienie przez Lulka sytu-
acji ekonomicznej krytyków. Trafnie 
skwitowała to Magda Piekarska:

Jestem szczęśliwa, kiedy mogę uczest-
niczyć w teatralnych festiwalach, nie-
zależnie od tego, czy budżet takiego 
wyjazdu mi się zamknie czy nie. Jeśli 
nie muszę do niego dopłacać, jest to 
luksus. Ale dobrze by było, żeby ci 
wszyscy, którzy uważają, że wchodząc 
„na krzywy ryj” powinnam zapłacić te 
nieszczęsne 5, 10, 15 czy 20 złotych, 
zdawali sobie sprawę, jaka to pozycja 
w recenzyjnym budżecie2.

Autorka tej wypowiedzi w osob-
nym poście będącym odpowiedzią na 
kontrowersyjny wpis wyjaśnia, z ja-
kimi problemami wiąże się zawód 

2 Zob. profil facebookowy Magdy Piekarskiej.

fot.  Redakcja
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recenzentki i jak w obecnym systemie 
trudno się z takiej pracy utrzymać. 
Wydaje się, że część środowiska nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że dobry 
recenzent, z którego opinią warto się 
liczyć, jest w stanie rozpromować 
dany spektakl i warto taką osobę za-
prosić na premierę. Może on także 
pobudzić jego recepcję czy wzbudzić 
dyskusję na jego temat. Nie bez po-
wodu tyle teatrów dumnie cytuje pod 
swoimi produkcjami co pochlebniej-
sze kawałki z recenzji. Z tego choć-
by powodu krzywdzące jest zalicza-
nie przez niego piszących o teatrze 
i ,,gości premier” (wszelkiego rodzaju 
urzędników lub szych teatralnych) do 
jednej grupy.

Wpis Lulka sugeruje w pewien 
sposób, że niektóre osoby związa-
ne z instytucjami chcą, aby sztuka 
była przez recenzentów promowana, 
ale powinni oni sami z własnej woli 
przyjść do teatru, kupić bilet i, po-
święcając swój wolny czas, napisać – 
najlepiej pochwalną – recenzję. Głos 
w tej sprawie zabrał również reżyser 
Bartosz Szydłowski, komentując:

System się wypaczył i możemy zna-
leźć jakiś balans współpracując. Wasza 
praca jest ważna, czekamy na opinie, 

chodzi nie tylko o zaklepanie sobie 
wygodnego fotela na sali czy ciepłe-
go kącika w foyer (najlepiej z dar-
mową kawką), lecz także o kształt 
i sens krytyki teatralnej jako takiej. 
Bo ona także – co pokazuje histo-
ria – podlega przemianom i my, pi-
szący, powinniśmy nie tylko umieć 
się dostosować, lecz także podejmo-
wać trud w szukaniu nowych kierun-
ków i możliwości. Krytycy stanowią 
równowartościową grupę względem 
wszystkich pozostałych. Wszak oni 
również tworzą Teatr.

rozkręcanie dyskusji. I nawet gdy czuje-
my się traktowani niesprawiedliwie, ma 
to niewielkie znaczenie wobec faktu, że 
ktoś poświęca swój czas, żeby nad na-
szą pracą się zastanowić, poszerzyć jej 
znaczenie, powiedzieć, że jest ważna 
i znaczy więcej niż statystyczne oceny 
organizatorów instytucji.

Rozpoczęta na Facebooku dys-
kusja zmotywowała recenzentów do 
refleksji na temat własnej pozycji 
w środowisku teatralnym. Refleksji, 
pragnę dodać, potrzebnej. Ponieważ 

Autorka:  Katarz yna Sęk


