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Z tematu, zainspirowanego wydarze-
niem raczej pospolitym, stworzył 
Wyspiański narodowe misterium, 

syntezę życia polskiego. Wydarzeniem tym 
było wesele Lucjana Rydla z chłopką, które 
w izbie bronowickiej zgromadziło przedstawi-
cieli dwóch warstw: inteligencji miejskiej (ucie-
kającej od życia w poezję) oraz masy chłop-
skiej. Obserwujący zdarzenia poeta dostrzega 
budzące się w duszach ludzkich najskrytsze 
tęsknoty, które przedstawia pod postacią sze-
regu indywidualnych dramatów. Ich rezulta-
tem staje się zawsze niepokój, wywołany przez 
spojrzenie w głąb własnej istoty, w to, „co komu 
w duszy gra”. Chociaż pierwotnie Wesele sta-
nowiło satyrę na pokolenie okresu Młodej 
Polski, z jego zakłamaniem wewnętrznym i 
frazeologią przejętą od tradycji romantycznej, 
można je stale czytać w odniesieniu do współ-
czesności. Dramat ten sięga głęboko w nasze 
zakochanie we własnym cierpieniu i bezsile, 
ukazuje Polaków jako pozorną zbiorowość.

W Weselu historia Polski (a właściwie: polskiej 
mentalności) została ukazana w kategoriach 
marazmu i niemocy, przerywanych tylko od 
czasu do czasu krótkotrwałymi zrywami. Polacy 
głodni są czynów wielkich, jednak pospoli-
tość i codzienność nas przerasta. Wyspiań-
ski dochodzi do smutnej konstatacji, że nam 
się nawet „nie chce chcieć”, jesteśmy poko-
leniem w proszku, niezdolnym do wspólnych 
działań. Weselnicy tańczą w ścisku, klaustro-
fobicznie zamknięci w bronowickiej rozśpiewa-
nej chacie. Jednak fizyczna bliskość nie czyni z 
nich jeszcze wspólnoty. Wyspiański, w sposób 
mimetyczny odwzorowując naturalny porzą-
dek ludycznych rozmów, sporów, flirtów między 

weselnymi gośćmi, stawia diagnozę kryzysu 
dialogu. Zbiorowość łączy wspólny rytm, taniec, 
jednak każdy tak naprawdę porusza się wokół 
własnych spraw i problemów. Wszelkie kon-
takty między ludźmi są raczej przypadkowe i 
pozorne. 

Dramatis personae, czyli Widmo, Rycerz, 
Hetman, Stańczyk, Szela i Wernyhora, w 
zagadkowy sposób nawiedzają weselników. 
Trudno o jednoznaczną interpretację tych spo-
tkań, konsekwentnie aranżowanych przez Cho-
choła. Zjawy, pochodzące z ukształtowanych 
przez literaturę, sztukę i historiografię „zaświa-
tów narodowych”, to nie tyle „imaginacje” boha-
terów, co ich kompromitacje, wzywające do 
międzypokoleniowego dialogu. Teatr staje się 
zatem cmentarzem, miejscem spotkania zmar-
łych z żywymi, historii ze współczesnością. 
Jedną ze zjaw, próbujących wyrwać weselni-
ków z marazmu, jest Wernyhora. Posługując 
się jego postacią, Wyspiański krytykuje powsta-
nia narodowe robione bez programu, bez myśli 
politycznej, w oczekiwaniu na cud, który ocali 
kraj. Jednak wszystkie niepokoje zjaw pozo-
stają dla gości weselnych niezrozumiałe, dale-
kie. Przemowy Postaci Dramatu trafiają w 
pustkę. Z przeszłości „symbolicznej” zostały 
nam tylko „rekwizyty”, których znaczenie już 
dawno się nam zatarło. Tylko sznur, który „ostał 
się” Jaśkowi, brzmi jeszcze jak wyrzut sumie-
nia.

A Chochoł gromadzi weselników w mrocznym 
tańcu, błędnym kole, z którego nie potrafimy 
(nie mamy chęci? sił?) się wydostać.    

Ewa Uniejewska

Społem to jest malowanka
Rzecz o Weselu Stanisława Wyspiańskiego
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W yspiański turned a subject inspired 
by a rather common event into 
a national mystery, a synthe-

sis of Polish life. This event was a wedding 
of Lucjan Rydel, a poet, with a peasant lady. 
It gathered in the chamber of Bronowice the 
representants of two social layers: the 
bourgeois intellectuals (evading life into poetry) 
and the peasant mass. A poet, who observes 
the events, notices the innermost yearnings 
arousing in the human souls and depicts them 
in a set of individual dilemmas. It always leads 
to an anxiety that stems from a look into one’s 
being, ‘what rings in whose soul’. Although at 
first the Wedding was a satire of the Young 
Poland generation with its inner hypocrisy 
and phraseology inherited from a romantic 
tradition, the play can be read with reference to the 
contemporaneity. This drama strives deeply for 
our being in love with suffering and helpless-
ness, depicts the Poles as a sham community. 

In the Wedding the history of Poland (or rather: 
Polish mentality) was portrayed with the 
categories of torpor and powerlessness, 
interrupted from time to time with short spurts. 
The Poles are hungry of great acts, yet the 
commonness and the everyday life outgrows 
us. Wyspiański reaches a sad conclusion 
that ‘we even do not wish to wish’, we are a 
wrecked generation, incapable of the common 
actions. The banqueters dance in a crowd, 
claustrophobically closed in the all-singing 
cottage in Bronowice. Nevertheless, a 
physical closeness does not make them 
a community. Wyspiański uses a mimetic 
representation of the natural folk conversations, 
disputes, flirts of the wedding guests to 

diagnose the crisis of dialogue. The crowd 
is joined in the common rhythm and dance 
yet in fact everyone concentrates on his own 
problems. All the relationships among the 
people are rather artificial and fake. 

Dramatis personae, namely Specter, Knight, 
Hetman, Stańczyk, Szela and Wernyhora, 
in the mysterious way haunts the banquet-
ers. There is no unambiguous interpretation 
of these meetings, consistently arranged by 
Hogle. The phantoms which originate from 
the national ‘other worlds’ shaped by the 
literature, art and historiography, are not 
really the imaginations of the characters. 
These are rather their discredits calling to the 
inter-generation dialogue. Hence, the 
world becomes a graveyard, a place of 
meeting the dead with the living, history with the 
present. One of the ghosts trying to pull the 
guests from torpor is Wernyhora. By using this 
character, Wyspiański criticizes the national 
uprisings without a program and political 
conception in the expectation of a miracle to 
save the country. Yet all the anxieties of the 
phantoms remains distant and incomprehen-
sible for the wedding guests. The speeches 
given by the characters hit the abyss. The only 
trait of the symbolic past are the props which 
lost their primary meaning. Only the “scrap of 
string” that is brought by Jasiek seems to be a 
remorse. 

And the Hogle gathers the banqueters in the 
gloomy dance, vicious circle, from which we 
cannot (do not have enough power? do not 
have enough will?) escape. 

Ewa Uniejewska, translated by Monika Riegel

Together is a catchword
On the Wedding by Stanisław Wyspiański
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B y stworzyć udaną sceniczną interpre-
tację klasycznego, znanego wszyst-
kim dzieła, niekoniecznie trzeba starać 

się nowatorsko odczytać tekst, na siłę odkrywa-
jąc przed widzem nowe perspektywy. Takie usilne 
dążenie do oryginalnego ujęcia treści dramatu 
grozi łatwym popadnięciem w przesadę i nad-
interpretację. Zamiast tego można postawić na 
ciekawą formę, przekazując sens spektaklu nie-
koniecznie słowem, ale raczej ruchem i gestem, 
niekoniecznie dopracowaną w każdym calu, 
realistyczną scenografią, ale raczej dynamiczną 
grą światła i cienia. Irańscy twórcy wybrali wła-
śnie tę drogę – i wygrali. 

Aktorzy wcielający się w Edypa, jego matkę, ojca 
i innych bohaterów tragedii Sofoklesa, odgry-
wają znane z dramatu sceny, ale zamiast ście-
rać się ze sobą i wyrażać emocje w dialogach, 
zmagają się z ograniczeniami własnych ciał, 
złość czy miłość okazując w gwałtownych sko-
kach, uściskach i plemiennych tańcach do dźwię-
ków nieustannie towarzyszącej im i dopasowują-
cej się do sytuacji orientalnej muzyki. W upiornej, 
nikłej poświacie żółtego światła niejednokrotnie 
próbują wydostać się z krępującego ich płótna, 
oddzielającego bohatera od jego ukochanej, 
przypominającego o ciążącym na nim tragicznym 
losie. Dynamiczna pantomima osiąga apogeum, 
gdy uosobione Fatum, wyłaniając się pośrodku 
sceny, narzuca na bohaterów szczelnie przykry-
wającą ich tkaninę, symbolizującą pożerające ich 
namiętności. Tkanina nie pozwala Edypowi na 
zbliżenie do kogokolwiek, skutecznie unierucha-
miając go do czasu ostatniego sądu, odbywają-
cego się przy ogłuszających dźwiękach muzyki, 
frenetycznie wybijanej na niewielkich bębnach.

Plastyczny charakter przedstawienia wymagał od 
aktorów niemałej gibkości i zręczności, poradzili 
sobie jednak z tym zadaniem naprawdę dobrze. 
Na scenie panuje nieustanny ruch, czarne stroje 
postaci kontrastują z czerwienią szala królowej 
i jasną barwą płótna, co i rusz owijanego wokół 
grających. W tym wszystkim najlepiej odnajduje 
się aktor, który wciela się w bohatera tytułowego 
– to on miał do wykonania najtrudniejsze i najbar-
dziej wyczerpujące ewolucje. Niestety, zdarzyło 
się również kilka wpadek. A to ktoś przebiegł z 
tyłu sceny, podczas gdy miał na niej panować 
całkowity bezruch, a to ktoś na moment zgubił 
rytm. Wydaje się, że całość można było trochę 
lepiej zgrać, dopracować, choć trudno zaprze-
czyć, że w takim żywiołowym, nieskupiającym się 
na osiągnięciu mechanicznej precyzji wykonaniu 
tkwi pewien nieodparty urok.

Nie do końca jasna jest również idea kryjąca się 
za wyświetlaniem w czasie występu zdjęć, na 
których na żywo chwytane są momenty spekta-
klu. Być może rozmazane, czarno-białe kadry 
mają uwieczniać co dramatyczniejsze fragmenty 
koszmaru, by mogły później (w innej, pozagro-
bowej rzeczywistości?) posłużyć do rozbudze-
nia go na nowo, do dalszego nękania bohatera. 
Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że rezy-
gnacja z tych obrazów, potęgując niepokojący 
mrok panujący na scenie, tylko przysłużyłaby się 
przedsięwzięciu.

Tak czy inaczej, artyści z Teheranu zaprezen-
towali spójną, konsekwentną wizję, przeno-
sząc ograny na wszystkich scenach świata 
dramat Sofoklesa do fascynującego świata 
ruchu, światła i dźwięku. Wypada im za to tylko 
przyklasnąć.  

Robert Mróz

Koszmar na jawie
O Koszmarach Edypa 
w reż. Rouzbeha Nasseriego 
z Uniwersytetu “Tarbiat Modares” 
w Teheranie
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T o create a good scenic interpreta-
tion of a classical, well known work of 
art, one does not necessarily have to 

re-read the text in an innovative way, struggling to 
uncover before the audience new interpretations. 
This kind of struggled way of innovatory re-inter-
pretation is often  an easy way to over interpreta-
tion and exaggeration. Instead of that, one can 
focus on interesting form, conveying the meaning 
of the spectacle not by the use of words, but – by 
the use of movement and gesture. Not using the 
realistic, detailed stage design, but dynamic play 
of light and shadow. Iranian artists chose this way 
– and they won. 

The actors portraying Oedipus, his mother, 
father and other heroes of the Sophocles’ 
tragedy are acting the scenes well known from the 
drama, but instead of confronting each other by 
the use of dialogues, they are struggling with the 
limitations of their own bodies, showing love or 
anger by the use of sudden leaps, embraces 
and tribal dances performed with the accompani-
ment of the oriental music. In hellish, scarce light 
they are trying to get out of the material that is 
bounding their movements, separating the main 
protagonist from his lover, reminding us about 
the tragic fate. The dynamic pantomime 
climaxes when the personification of Fate throws 
a sheet  of material at the heroes, covering them 
completely, in a symbol of the needs that 
consume them. This piece of material makes it 
impossible for Oedipus to come near anyone, 
effectively bounding him to stay still up to the final 
scene of judgement, happening with the frenetic 
beat of drums in the background.  

The plastic character of the spectacle demanded 
a great physical abilities from the actors, but they 
managed to meet this requirement very well. 
There is a constant movement on the scene, the 
black costumes contrast with the redness of the 
queen’s shawl and the whiteness of the sheet of 
material being constantly wrapped around the 
actors. This is all managed very well, especially 
by the actor playing the main role – he had the 
most demanding task on his hands. However, 
one can’t help but notice some minor slip ups 
that happened during the performance – some-
one run at the back of the scene when it was 
supposed to be absolutely still, someone lost the 
rhythm in the pantomime dance. It seems that the 
spectacle could have been better prepared, but 
this kind of free, non mechanistic performance 
has it’s certain charm. 

It is not also clear what is the function of the 
projecting the pictures on which the cadres of 
the spectacle are being caught live. Possibly 
the blurred, black and white pictures that are 
supposed to catch the most dramatic parts 
of the spectacle will be used to create the 
nightmare once again, in different afterlife?  
It is hard, however, not to notice that the 
resignation from those pictures would be 
beneficial for the whole spectacle. 

One way or the other, the artists from Tehran 
created a detailed, coherent vision, moving 
the very well known Sophocles’ drama to the 
fascinating world of movement, light and sound. 
And for that we should congratulate them.  

Robert Mróz, translated by Alicja Urbanik

A Real Nightmare
About The Nightmares of Oedipus, directed by Rouzbeh Nasseri 
from the Tarbiat Modares University in Tehran
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L aboratorium podróży  – to, że labo-
ratorium, jest jasne od samego 
początku. Czarne ściany Central-

nego Basenu Artystycznego, cembrowina daw-
nego prawdziwego basenu i służąca za jedyną 
dekorację płachta z pleksi oblane czerwo-
nym światłem stwarzają dosłownie laborato-
ryjne warunki. Ale dlaczego podróży? Podróży 
dokąd?

Aktorzy doskonale radzą sobie z przestrze-
nią CBA. Jest ich czworo. Na początku dwóch 
przekomarza się, są jeszcze młodzi i świet-
nie się bawią, sprawdzają możliwości swo-
jego ciała, sprzeczają się o zabawne, poma-
rańczowe majtki. Czy da się zrobić z nich 
koszulkę? A może jak włożę w nie ręce, to 
staną się one nogami? Ale nagle coś się 
dzieje, bohaterowie chowają się, żeby znaleźć 
w swojej kryjówce kredę. Ten, który akurat ma 
kredę, ma władzę. Kreśli linie na podłodze – a 
może to wcale nie linie? Może ustanawiają gra-
nice i – czy da się je przekroczyć? Jaką karę 
można zastosować, kiedy ktoś inny przekro-
czy ustaloną przeze mnie granicę? Pojawia się 
trzeci bohater: jest jakby mistrzem marionetek, 
wprawia w ruch zarówno pierwszą dwójkę, jak i 
aktorkę-lalkę. Wypuszcza ją z plastikowej torby, 
takiej, w jakiej na targ noszą swoje towary han-
dlarze tekstyliami.

Czy to lalka? A może marionetka? Czy on ją 
nakręca, czy ogrzewa ciepłem własnego ciała 
i puszcza w ruch? Raz wypuszczona, poru-
sza się do taktu muzyki. Pochwycona przez 
jednego z bohaterów, zamiera. Ten chce ją 
ożywić, być jej Pigmalionem, ale na próżno. 
Lalka reaguje tylko na agresywne poczynania 
mistrza marionetek i drugiego bohatera, który 
ostatecznie zamyka ją z powrotem w torbie i 
przewraca pełnym złości kopniakiem.

Duże brawa za ciekawą historię opowiedzianą 
bez słów – jedynie za pomocą gestów, tańca, 
światła i intrygującej przestrzeni – należą się 
reżyserce całej etiudy. Nie mniejsze brawa 
należą się aktorom, którzy potrafią opowie-
dzieć kilka historii na raz jedynie za pomocą 
własnego ciała – którego, trzeba przyznać, nie 
oszczędzają. Po chwili cali zlani są potem.

Niestety, co bardzo dziwne, nie dopisała publicz-
ność festiwalowa. Spektakl grany był przy niemal 
pustej sali, za to oklaski, które pojawiły się na 
końcu, wywoływały aktorów aż dwa razy. Całkiem 
zresztą zasłużenie.  

Michał Rogalski

Ćwiczenia
w basenie
O Laboratorium podróży  
w reż. Kamili Michalak  
z Akademii Teatralnej w Warszawie
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L aboratory of Journey – that it is a  
laboratory is clear from the very 
beginning. The black walls of the 

Centralny Basen Artystyczny (Central Artistic 
Swimming Pool), tiles of the late real swimming 
pool and the only decorative element: a sheet 
of plexiglass bathed in red light create literally 
laboratory environment. But why journey? 
Journey where?

The actors cope perfectly with the space of 
CBA. There are four of them. In the opening 
scene two of them banter, they are still young 
and have fun, they explore capabilities of their 
bodies, they argue about funny, orange briefs. 
Is it possible to make a shirt out of them? 
Or maybe when I put my arms in them they 
will become legs? But suddenly something 
happens, characters hide, to find some chalk 
in their hideout. The one who has chalk has, 
at the moment, the power. He draws lines on 
the floor, or maybe these are not lines? Maybe 
they draw borders, and whether they can be 
crossed? What punishment may be executed, 
when someone crosses a boundary I set? The 
third character emerges, putting the other two 
in motion as if he were a puppet master, just 
like the actress-doll. He unleashes her from 
a plastic bag, like the ones used by textile 
merchants, dragging their merchandize to the 
market. 

Is it a doll? Or maybe it is a puppet? Does he 
wind her up, or heats her with his own body to 
set her in motion? Once in motion she moves 
with the rhythm of the music. Embraced by one 
of the characters she stops, lifeless. He tries 
then to resurrect her, be her Pygmalion, but in 
vain. The doll reacts only to the violent actions 
of the puppet master and the other character, 
who finally packs her back in the plastic bag 
and knocks her down with an angry kick. 

Big applauds for the whole crew of this etude 
for an interesting story told with no words, 
instead using gestures, dance, lighting and 
intriguing space. The actors deserve just  as much 
appreciation as they are able to tell a couple of 
stories at the same time using only their bodies, 
and using them indeed restlessly. After a single 
moment they were all sweaty. 

Unfortunately and strangely, not much of the 
festival audience turned up. The spectacle was 
performed for almost empty chairs. Despite 
that the applaud that rewarded the actors 
summoned them on stage twice. Absolutely 
deservedly.   

Michał Rogalski, translated by Błażej Prokopiuk

On Laboratory of Journey directed by Kamila Michalak from 
The Alexander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw

Exercises in a swimming pool
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„ Wiesz, w zasadzie ja jestem bardziej 
tobą niż ty sam”. Trudno chyba o stwier-
dzenie bardziej wstrząsające podsta-

wami samowiedzy - i to wypowiedziane całkiem 
serio. Tytułowy „chudy żołnierz” Zusja, dezerter, 
wraca z frontu do domu. Marząc o ciepłym przy-
jęciu przez żonę i syna, malując sobie samemu 
w jasnych barwach uroki domowego ogniska, 
nawet przez ułamek sekundy nie spodziewa 
się, że ktoś zajął jego miejsce. Za Zusję podaje 
się „gruby żołnierz”, który – nie przypominając 
go absolutnie w niczym – brutalnie zawłaszczył 
jego dom, rodzinę i tożsamość. Konflikt między 
Zusją „chudym” a „grubym” narasta, a i roz-
terki wewnętrzne dezertera przybierają na sile. 
Nieprzypadkowo główny bohater nosi, nieco 
wprawdzie zmienione, imię sługi z klasycznej 
komedii Amfitrion. Sztuka Hanocha Levina w 
realizacji Seminarium im. Maxa Reinhardta w 
Wiedniu stanowi współczesną wariację na temat 
sztuki Plauta. Wariację dość swobodną – plau-
tyńska komedia intryg, pomyłek i rozpoznania u 
Levina staje się tragikomedią. Brak w niej charak-
terystycznych dla pierwowzoru elementów farsy 
(chociaż użyte zostały dowcipne gry słowne i 
spora dawka absurdu). Autor sztuki zrezygnował 
też z boskiej interwencji. Pozostał konflikt między 
dwiema osobami „ja” – konflikt, którego nie jest w 
stanie rozsądzić nawet instancja, zdaniem „chu-
dego” Zusji, ostateczna: żona. Kobieta nie widzi 
najmniejszej różnicy między mężczyznami, przyj-
muje postawę skrajnie pasywną, cicho przyzna-
jąc prawo do dominacji „grubemu żołnierzowi”. 
Dominacja oznacza tu nieograniczoną władzę, 
która rozciąga się na los „chudego”, ciało żony i – 
już wkrótce – życie lub śmierć „zdychającego żoł-
nierza”, trzeciego Zusji.

Chudy żołnierzyk gra przede wszystkim tragi-
komicznością typów. Pod tym samym imieniem 
kryją się trzy postaci. „Gruby żołnierz” (czy, jak 
każe się tytułować, „pan Zusja”) jest gburem i 
prostakiem, obżartuchem i okrutnikiem wyko-
rzystującym swoją przewagę. Konający żołnierz 
chce natomiast tylko pożegnać żonę i dziecko 
- wie, że nie zostało mu wiele czasu. Poko-
nany przez grubego uzurpatora, wyrzeka się 
swojej tożsamości – nie widzi już sensu w walce 
o cokolwiek, także o własne „ja”. Poddaje się, 
umiera i zmartwychwstaje, paradoksalnie wygry-
wając przez swoją przegraną. Tytułowy bohater 
nie obiera stałego kierunku – uciekłszy z frontu, 
we własnym domu napotkał podszywających się 
pod niego zalotników. Zamiast jednak grać dziel-
nego Odyseusza, Zusja zachowuje się w sposób 
bliższy plautyńskiemu Sozji: daje się przekonać 
przemocą, budzi się w nim niechętny podziw dla 
władczego „grubego żołnierza”. W ten sposób 
spektakl podejmuje próbę dyskusji nad proble-
mem nie tyle tożsamości, co identyfikacji ze 
wzorem. Zusja balansuje między chęcią przy-
podobania się „panu Zusji” dla własnych korzy-
ści a współczuciem dla umierającego sobowtóra. 
Ten w porządku dziobania plasuje się na ostat-
nim szczeblu. O ile „gruby żołnierz” uosabia 
Zusję, jakim podświadomie chciałby być i jakim 
nie będzie, „zdychający żołnierz” to wyobraże-
nie Zusji, jakim być nie chce i jakim na pewno się 
stanie. Spektakl pozostawia ten problem otwarty. 
Nie odpowiada na pytania oscylujące niebez-
piecznie blisko granicy patosu – i tych niedopo-
wiedzeń czyni swoją niezaprzeczalną zaletę.  

Katarzyna Orlińska

Chudy żołnierzyk, 
czyli porządek dziobania
O Chudym żołnierzyku w reż. Hannana Ishay’a 
z Seminarium im. Maxa Reinhardta w Wiedniu
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„ You know, actually I am more you than 
yourself” – it is hard to find a statement 
that is more shaking for the bases of 

our self knowledge, especially - a statement 
told with absolute sobriety. The titled “skinny 
soldier” Zusja comes back home from the war. 
Dreaming about a warm welcome from his wife 
and son, he is not expecting that someone 
took his place in his home. A “fat soldier” that is 
nothing like Zusja claims to be him, brutally 
taking his family, home and identity. The con-
flict between “fat” and “skinny” Zusja grows and 
develops, as well as the emotional dilemmas of 
a deserter. It is not a coincidence that the main 
protagonist has the same name, although a 
bit changed, as the servant from the classical 
comedy Amphitrion.  The play by Hanoch Levin 
in the realization of Max Reinhardt Seminar in 
Vienna is a contemporary variation on the play by 
Plaut. It’s a quite free variation – plautian comedy 
of intrigue and recognition is changed into 
tragicomedy. It has no original elements of farce 
(however the word plays and absurd is retained). 
The author resigned from the godly interven-
tion. What is left is the conflict between two 
personas – a conflict that is irresolvable even by the 
highest authority for Zusja: his wife. The woman 
does not see any difference between the two 
man, she is extremely passive and silently allows 
the “fat soldier” to dominate. The domination 
means here unlimited power that is reflected on 
the fate of “skinny soldier”, the body of the wife 
and, later – on life or death of “dying soldier”, 
third Zusja. 

Skinny soldier plays mainly with the tragicomedy 
of types. There are three characters hiding under 

one name. “Fat soldier” (who likes to call himself 
“mister Zusja”) is a simpleton and boor, a cruel 
person using his advantage over others. The 
dying soldier wants only to say goodbye to his 
wife and child – he knows that there is not much 
time left for him. Defeated by the fat usurper, 
he does not see any sense in fighting for any-
thing - including his own identity. He surrenders, 
dies and then comes back to life, paradoxically 
winning by his defeat. The main protagonist does 
not have a constant direction of his life – when 
he runs away from the war, he finds a wooer 
in his house who claims to be him. Instead of 
playing brave Odysseus, Zusja behaves more like 
plautinian Sozja: he is convinced by violence, 
and he starts to admire the strength of “fat 
soldier”. This way, the spectacle tries to discuss 
not only the problem of identity, but the problem 
of identification with a given example. Zusja is 
hesitating between the need to ingratiate himself 
with the “fat soldier” for his personal benefits and 
the compassion for dying double. This one is the 
last one in hierarchy. The “fat soldier” is an image 
of Zusja which he would like to be and he will 
never become, and “dying soldier” is an image 
of Zusja that he would never like to become and 
that he will inevitably be. The spectacle leaves 
this problem hanging. It is not answering the 
questions that are dangerously close to pathos – 
and that is one of it’s main advantages.  

Katarzyna Orlińska, translated by Alicja Urbanik

The Skinny Soldier, that is 
a thing about hierarchy
About The Skinny Soldier directed by Hannan Ishay from  
Max Reinhardt Seminar in Vienna
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G dyby ktoś zapytał, jaki gatunek 
reprezentuje sztuka wystawiana 
przez studentów Wyższej Szkoły 

Sztuk Dramatycznych, trudno byłoby o jed-
noznaczną odpowiedź. Nie jest to trage-
dia, w ramach tragikomedii również się 
nie mieści. Nie da się jej zakwalifikować w 
pełni jako farsy, nie jest również groteską, 
pomimo wielu specyficznych akcentów. Do 
tego wszystkiego dochodzi znacząca rola 
muzyki, śpiewu, ruchu. Gdyby zaś zapytać, 
czy spektakl ten ma więcej cech pozytyw-
nych czy negatywnych – odpowiedź byłaby 
równie trudna.

O Strzeż nas, Santiago… można za to z 
pewnością powiedzieć, że jest to spek-
takl dyplomowy. Mnogość ról i środków, 
jakimi muszą posłużyć się aktorzy, stwa-
rza każdemu z nich szansę wykazania 
się swoimi najlepszymi umiejętnościami. 
Nie tylko aktorskimi zresztą – pełno jest tu 
partii wokalnych, dopasowana do nastroju 
muzyka dociera „na żywo” do widza, 
bardzo istotna i dopracowana jest również 
gra świateł. Każdy ze studentów hiszpań-
skiej uczelni w toku akcji musi wcielić się 
w kilka diametralnie różnych charakterów, 
często przebierając się w biegu z jednego 
końca sceny na drugi. Nie sposób odmó-

wić im tych zdolności. Docenić trzeba także 
doskonałą zespołowość grupy z Vallado-
lid. Trudno jest wskazać osoby szczegól-
nie wybijające się ponad zespół; nikt też od 
wymaganego poziomu nie odstaje.

Niestety, przy całym podziwie dla wyko-
nywanej przez nich pracy, nie można nie 
wspomnieć o uderzających widza częstych 
dłużyznach. Akcja zdaje się szalenie roz-
wlekać, kluczyć wokół tematu, poruszać 
nadmiar wątków, pokazać nazbyt liczne 
miejsca i zganić zbyt wiele narodowych 
wad. Na początku istotnie pomocnymi w 
utrzymaniu koncentracji widzów są humo-
rystyczne wstawki, zaskakujące dialogi, 
pomysłowe gagi. Skutecznie rozładowują 
niekiedy nazbyt gęstą atmosferę opowiada-
nych historii. Z czasem jednak i one zaczy-
nają męczyć, a to za sprawą ich nierów-
nego poziomu. We wszystkich aspektach 
spektaklu brakuje choćby luźnego przy-
wiązania do jakiejś jednolitej konwencji. Ta 
wielogatunkowość, brak zdecydowania w 
rozłożeniu akcentów, utrudnia odbiór sztuki. 
Tym bardziej, że zapowiadająca się cieka-
wie intryga z czasem staje się zbyt przewi-
dywalna, najeżona oczywistymi sytuacjami 
i rozwiązaniami, czego już nie naprawia 
nawet groteskowe jej zwieńczenie.

Marek Skrzetuski

Za dużo Hiszpanii 
w Hiszpanii

O spektaklu Strzeż nas, Santiago (de Cuba), zwieraj szyk, 
Hiszpanio! w reż. Eduardo Navarro z Wyższej Szkoły 
Sztuk Dramatycznych w Kastylii i Leónie w Valladolid
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I f someone ever asked what genre 
represents the play performed 
by the students of Academy of 

Dramatic Arts, the answer would not be 
an easy one. It is not a tragedy, nor does 
it fit tragicomic framework. It cannot be 
qualified fully as farce, despite many specific 
elements it is not grotesque. In addition, the 
importance of music, singing and gestures is 
significant. If someone asked if this 
spectacle has more positive or negative 
features, the answer would be just as hard. 

One can certainly say that For Santiago… 
is a diploma spectacle. The multitude of 
roles and measures the actors have to 
use, grants each of them an opportunity 
to demonstrate their skills. Not only acting 
skills, as there is plenty of vocal parts. The 
music matches the atmosphere, it reaches 
the audience “live”, but also the lighting 
plays a great role. Each of the Spanish 
students during the course of the play has to 
impersonate several radically different 
characters, often changing in haste from 
one end of the stage to the other. It is 
hard not to acknowledge these skills. The 
teamwork of the Valladolid group deserves 
praise. It is hard to point outstanding 
individuals, yet no one is below the overall 
level. 

Unfortunately,  beside the admira-
tion for their work one cannot overlook 
strikingly oft longueurs.  The plot seems to 
spread enormously, meander around the 
subject, touch too many threads and rebuke 
countless of the nation’s defects.  In 
the beginning the humorous elements, 
surprising dialogues and creative gags 
seem to help the spectators focus their 
concentration. They successfully discharge 
the sometimes dense atmosphere of the 
stories told. With time, however, they start 
to be wearisome, because of their unequal 
level.  In all aspects the play lacks even 
the slightest connection to any kind of a 
solid convention. This multitude of genres, 
lack of consideration in stress placement 
hinders the reception of the perfor-
mance. Even the more, because of the 
promising intrigue, which in the end 
provespredictable, beset with obvious 
situations and solutions. It cannot be 
repaired even by the grotesque ending. 

For Santiago… is a very Spanish play, 
in content, significance and form alike. 
The characters look Spanish, the dance 
and singing is Spanish, various national 
accents appear in each and every scene. 
There are moments of surfeit with these 
antagonisms and stereotypes rooted 

Marek Skrzetuski, translated by Błażej Prokopiuk

Too much Spain in Spain

On For Santiago (of Cuba) and for Spain! directed by 
Eduardo Navarro from the Academy of Dramatic Arts 
of Castile and León in Valladolid
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Strzeż nas, Santiago… jest sztuką zarówno 
w treści, wymowie jak i w formie bardzo 
hiszpańską. Po hiszpańsku wyglądają 
bohaterowie, hiszpański jest śpiew i taniec, 
narodowe akcenty pojawiają się w każdej 
scenie. Chwilami odczuwa się wręcz prze-
syt nawiązań do zakorzenionych w naro-
dowej mentalności antagonizmów i stereo-
typów. Ten wielobarwny popis iberyjskiego 
kolorytu, wielość elementów lokalnej kul-
tury, kusi obcego widza. Ale z czasem może 
go również przerosnąć. Dla zrozumienia 
sztuki niezbędna jest przynajmniej podsta-
wowa wiedza na temat nowożytnej historii 
Hiszpanii, niemalże po dzień dzisiejszy. Zaś 
dla pełnego zrozumienia – Hiszpanią trzeba 
by żyć.

Pewne obrazoburcze akcenty związane 
choćby z katolicyzmem czy specyficzną 
formą patriotyzmu mogą być poucza-
jące także dla polskiego widza. Ale czy 
na pewno międzynarodowa publiczność 
jest właściwym audytorium dla odbioru tej 
sztuki? Czy raz przerysowany, raz zbyt 
dosłowny opis postkolonialnej traumy 
będzie czymś atrakcyjnym dla uczestników 
i obserwatorów międzynarodowego festi-
walu? I najważniejsze pytanie – czy użyte 
środki, formułowane wnioski i wypływające 
z przedstawionej historii nauki będą dla 
nich wystarczająco zrozumiałe?  
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national mentality. This colorful display of  
Spanish colorido, multitude of elements of 
local culture tempts a foreign spectator. But 
with time it may surpass him. To understand 
this play one needs to know at least basic 
facts of modern history of Spain, almost 
of the present moment. And to understand 
it thoroughly, one would have to live and 
experience Spain.

Some iconoclastic accents connected 
to Catholicism or specific understan-
ding of patriotism may be didactic for 
a Polish viewer. But is an international 
audience the right kind of spectator for this 
performance? Is this grotesque, verbatim 

depiction of postcolonial trauma some-
thing interesting for the competitors and the 
observers of the international festival? And, 
most importantly, will the measures used 
and conclusions drawn from the story be  
comprehensible enough?  
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D ziewczyna szeroko – zbyt szeroko – 
uśmiechnięta trzyma udekorowany 
portret Franciszka Józefa w kwiecie 

wieku. Chłopak w białych szortach uderza w 
talerze. Dziewczyna z umalowanymi na czer-
wono ustami pluje wodą mineralną w kierunku 
widowni. Wszyscy troje twarzami do widowni 
kroczą w radosnym do bólu pochodzie. To 
maska. Dla mnie, kryje się pod nią tęsknota, 
dla innych – może tylko żal.

W sztuce Wernera Schwaba nabrzmiewa i 
pęka czarna choroba dręcząca otwarte i syte 
zachodnie społeczeństwa. To, co na co dzień 
płynie ciemnym nurtem zupełnie nie zauwa-
żone, na scenie zostaje wykrzyczane, wybite, 
wygrane przerysowanymi, groteskowymi środ-
kami. Życie w Zagładzie ludu… zamienia się 
w nieprzerwany ciąg oskarżeń, zadawanych 
ran, skrzywdzeń, przemocy i udawania, że 
wszystko jest w porządku. Bo przecież Rodzina 
Bogiem silna, bo przecież nasze sielskie Öster-
reich! Zresztą – homo austriacus właśnie tak 
postępował, a czy upadek monarchii Habsbur-
gów zmienił cokolwiek w mentalności „małego 
człowieka” Europy Środkowej?

Schwab buduje materię dramatyczną z tego, 
co w człowieku słabe, ciemne, zranione, co 
zmusza go, by ranić i krzywdzić. Aktorzy szkoły 
teatralnej z Brna wygrywają to wszystko przy 
pomocy przerysowanych środków, niczym 

mistrzowie ekspresjonistycznego teatru. Ale 
to nie wszystko. Czeski spektakl to nie tylko 
satyra na rozpad więzi społecznych. To też 
satyra na postaustriackość, na odcinanie się od 
kultury niemieckiej, która pełniła przez kilkaset 
lat kulturotwórczą rolę wobec kultury czeskiej, a 
została dość drastycznie zepchnięta na margi-
nes po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. 
Schwab mówi o rozpadzie społeczeństwa, któ-
rego jedność czy obiektywne istnienie było 
jednym z najtrwalszych mitów Zachodu. Czesi 
mówią o rozpadzie jednoczącej Europę Środ-
kową (krainę błota, mglistych granic i małych 
narodów mówiących zabawnym językiem) kul-
turotwórczej monarchii. 

Realizatorzy znakomicie wykorzystują napięcie 
pomiędzy austriackością dramatu a czeskością 
realizacji. Tło muzyczne stanowią wiedeńskie 
walce i Marsz Radetzky’ego (nota bene symbol 
wierności monarchii – marszałek Radetzky, 
z pochodzenia Czech, był wiernym monarchii 
austriackiej dowódcą wojskowym, twórcą ostat-
nich zwycięstw wojennych Austrii). Satyra na 
postmieszczaństwo nabiera wymiaru politycz-
nego i kulturowego. Społeczeństwo się rozpa-
dło, cesarstwo się rozpadło, a ty tęsknij, czło-
wieku. Potomkowie obywatele Kongresówki, 
wy tego nie zrozumiecie.  

Karolina Ćwiek

Tęsknię za Tobą, 
Franciszku Józefie
O spektaklu Zagłada ludu albo moja 
wątroba jest bez sensu w reż. Ivana 
Buraja z Akademii Muzycznej i Teatralnej 
im. Leoša Janáčka w Brnie
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T he girl is smiling, too wide, holding a 
decorated portray of Franz Joseph in 
his prime. A boy in white shorts hits 

the plates. A girl with red lips spits mineral water 
onto the audience. The trio, disgustingly happy, 
marches facing the audience. It is a mask. To 
me, they are hiding yearning, to others it might 
only be pity. 

In the play by Werner Schwab a big tumor of 
dark malady swells and explodes, infesting 
open and satiated societies of the west. The 
things, which ravel in murky currents unnoticed 
finally are exclaimed, beat and acted on the 
stage with overdrawn and grotesque measures. 
The life in People Annihilation… changes into 
an endless stream of accusation, inflicting 
wounds, hurting, violence and pretending that 
everything is alright. Because the Family is 
Strong in God, because our idyllic Österreich! 
After all, homo austriacus behaved exactly 
liked that, and did the fall of the Habsburg  
monarchy change anything the mentality of the 
“little people” of the Central Europe?

Schwab builds his dramatic matter from what 
is weak, dark and hurt in human being, what 
makes him hurt and wound others. The actors 
from the theatrical school from Brno achieve 
this by overdrawing, like masters of expres-
sionistic theatre. But it is not all to it. The Czech 
performance is not only a satire on the erosion 

of social links. It is also a satire on post-aus-
trianism, on cutting oneself from the German 
culture, which acted as a culture-forming force 
over the Czech culture, and which was quite 
drastically marginalized after winning back 
independence in 1918. Schwab tells a story of 
a fallen society, whose unity, or objective exis-
tence was one of the firmest myths of the West-
ern World. The Czechs tell the story of the fall 
of the culture-forming force unifying Central 
Europe (the land of mud, misty borders and 
little nations speaking in a funny language).

The group magnificently uses the tension 
between the Austrian origin of the play and 
the Czech realization. The music is com-
posed of Viennese waltzes and the Radetzky 
March (nota bene a symbol of allegiance to the  
monarchy: Marshall Radetzky, a Czech, was an 
army commander ever faithful to the Austrian 
monarchy and the leader of Austria’s last vic-
torious battles). The satire on post-bourgeoisie 
takes in a political and cultural dimension. The 
society fell apart, the empire fell apart, and all 
you can do, is to yearn. The descendants of the 
Congress Poland will never understand this. 

Karolina Ćwiek, translated by Błażej Prokopiuk

I miss you, Franz Joseph

On People Annihilation or My Liver Is Pointless directed by 
Ivan Buraj, from the Leoš Janáček Academy of Music and 
Performing Arts in Brno
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