
TRESC/CONTENT

Michał Rogalski
Czas zamącony się mści... 

Ruffled time avenges itself...

Karolina Ćwiek
Indie to nie tylko taniec i słonie 

India is not all about dancing and elephants

Dorota Sech
Labirynt zmysłów 

Labyrinth of senses

Marek Skrzetuski
Gdzie jest Wyspiański? 
Where is Wyspiański?

Katarzyna Orlińska
Wykluczeni, czyli Jelinek po grecku 

Wonderful, Wonderful Times, or Jelinek in Greek

Robert Mróz
Wrzaskliwe szaleństwo księcia 

Shrieking madness of the prince

2

4

6

8

10

12



2 2.07.2011

K oniec I wojny światowej i rozpad 
monarchii austrowęgierskiej 
zastały Tadeusza Kantora w 

wieku lat trzech w małym miasteczku Wie-
lopole Skrzyńskie. Cała galeria postaci, 
pojawiających się w spektaklu Wielopole, 
Wielopole..., od Ciotki Mańki doskonale 
znającej Apokalipsę po oddział rekrutów-
-piłsudczyków, jest raczej wyobrażona niż 
przypomniana. Kantor mistrzowsko wyko-
rzystuje obrazy – zapamiętane we wcze-
snym dzieciństwie lub nabyte w ciągu 
późniejszej edukacji – i buduje z nich suge-
stywne sekwencje, polifoniczne sceny.

On sam nazywał scenariusze swoich spek-
takli partyturami a swoją w nich rolę trak-
tował jak rolę dyrygenta. Nieprzypadkowo. 
Przebieg i następstwo scen w insceniza-
cjach są budowane środkami muzycznymi. 
Kontrapunkty, dysonanse, zmiany tona-
cji, ale również swoisty rytm łatwiej w nich 
dostrzec  i odczuć niż szacowne związki 
przyczynowo-skutkowe.

Tak wyglądała metoda pracy Tadeusza 
Kantora już w latach sześćdziesiątych, gdy 
inscenizował dramaty Witkacego. Do per-
fekcji zaś została doprowadzona (tak się 
przynajmniej powszechnie uważa) w Umar-
łej klasie (1975) – spektaklu manifeście 
kantorowskiego Teatru Śmierci, o którym 
każdy porządny wielbiciel teatru nie słyszeć 
nie mógł. W cieniu Umarłej klasy pozostaje 

również Wielopole, Wielopole.... Powszech-
nie uważa się je za drugi ze spektakli insce-
nizowanych w konwencji Teatru Śmierci. 
Ten pogląd wymaga jednak gruntownego 
przemyślenia.

Czy fakt, że pierwowzory postaci występu-
jących w inscenizacji nie żyją, sprawia, że 
sam spektakl staje się teatrem śmierci? 
Czy zmyślenia wykwitające na strzępkach 
pamięci przywodzą na myśl tylko rozpad, 
gnicie, rdzewienie czy – a choćby i nawet 
– ekstatyczne umieranie? Czy nie jest to 
raczej teatr życia? Teatr  tęsknoty za świa-
tem, którego już nie ma, a którego samemu 
nie miało się okazji doświadczyć? Może 
Wielopole, Wielopole... to szary jak szara 
piechota sen pogrobowca.

Kantor przetwarza w artystyczną materię 
czas pełen zamąceń i niepokoju i czas się 
na nim mści (lub też artysta chce, abyśmy 
tak myśleli). Zmyślenie staje się koszma-
rem tak intensywnym, że hipnotyzuje nawet 
tych, którzy z racji wieku widzieli tylko jego 
zapis na filmowej taśmie. A teraz i oni roją 
swoje o nim zmyślenia.   

Michał Rogalski

Czas zamącony 
się mści...
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Michał Rogalski, translated by Monika Riegel

Ruffled time avenges itself...

T he end of the First World War 
and a disintegration on the 
Austr ian-Hungarian Monar-

chy found Tadeusz Kantor at the age 
of three in a small town called Wielo-
pole Skrzyńskie. The whole gallery of the 
personages appearing in the spectacle 
Wielopole, Wielopole..., from Aunt Mańka 
having a brilliant command of the Apoca-
lypse to a unit of the recruits of Piłsudski’s 
legions, is rather imagined than recalled. 
Kantor masterfully makes a use of the 
images he kept in mind from the early 
childhood or acquired in the following 
education, and transforms them into 
suggestive sequences, polyphonic scenes.

He himself called the scenarios of his 
spectacles the scores and he treated his 
role in it as a conductor – not incidentally. 
The course and succession of scenes 
in the staging are built with the musical 
means. Counterpoints, discords, changes 
of a key, but also a specific rhythm are 
easier to notice and feel than respectable 
causal connections. 

This is how Tadeusz Kantor’s method of 
work looked like already in the sixties, 
when he staged dramas by Witkacy. How-
ever, he mastered it (at least it is a common 
knowledge) in The Dead Class (1975) – a 
manifesto spectacle of the Kantor’s The-
atre of Death about which no authentic 

admirer of the theatre could not hear. Even 
Wielopole, Wielopole... stays in the 
shade of The Dead Class. It is believed 
to be the second spectacle realized in the 
convention of the Theatre of Death. 
However, this belief deserves a deep 
rethinking. 

Does the fact that prototypes of the 
characters from the staging are dead 
incorporate the spectacle to the Theatre 
of Death? Does the invention blooming 
on the scraps of a memory associate only 
with decay, rotting, rusting, or even ecstatic 
dying? Isn’t it rather the Theatre of Life? 
The theatre of longing for the world that no 
longer exists and was impossible to expe-
rience for us? Maybe Wielopole, Wielo-
pole... is a dream of an after-comer, as grey 
as a grey infantry. 

Kantor transforms into an artistic matter a 
time full of complications and anxiety and it 
avenges on him (or the artist wants us to 
thinks so). A fabrication becomes a night-
mare so intensive that it hypnotizes even 
those whose youth let them see only a film 
recording of the spectacle. But now even 
they fancy their own fictions about it.   
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C o składa się na współczesny teatr 
indyjski? Jakie są jego źródła, skąd 
wychodzi, a także o własnej ścieżce 

artystycznej opowiadał w bufecie warszaw-
skiej Akademii Teatralnej Shri Robin Das. Dla 
publiczności przygotowano handouty z rodza-
jem planu wypowiedzi, ale hinduski reżyser 
niekoniecznie trzymał się planu – snuł swoją 
narrację, wychodząc od historii Indii, relacji z 
Brytyjczykami, przez zarys historii politycznej 
Indii XX wieku, koncepcji istnienia niepodle-
głego państwa Nehru i Gandhiego, aż po pro-
cesy formowania się nowożytnego narodu.

Chociaż Brytyjczycy, wieloletni suwereni Indii, 
twierdzili, że cały teatr hinduski to jedno wielkie 
zapożyczenie z Londynu, jego kształt to zasługa 
doskonałych umiejętności Hindusów. Robin Das 
nazywa swoich rodaków „wspaniałymi asymilato-
rami”, wskazując  na to, jak od czasów wyprawy 
Aleksandra Wielkiego na Indie Hindusi adapto-
wali obce wpływy i przetwarzali je w ramach 
swojej kultury. Jako przykład podawał teatr elżbie-
tański, którego, jak się wyraził, ziarno – chociaż 
zasiane przez Brytyjczyków - wzeszło w Indiach, 
więc nabrało specyficznych, hinduskich kształ-
tów. Porównał teatr indyjski do indyjskiego jedze-
nia: tak jak w potrawach muszą być obecne naraz 
różnorodne smaki, tak i w teatrze – niezależnie od 
granego gatunku – sześć podstawowych emocji. 

Formy teatralne Indii nie były przejmowane w 
całości, tylko ewoluowały, czerpiąc z wielu źródeł.
Shri Robin Das wspominał, z jak wieloma aspek-
tami teatru spotykał się w latach 60., kiedy prze-
biegała jego formacja artystyczna: z teatrem kla-
sycznym, „pożyczanym” z Zachodu do Indii, ale 
także z teatrem ludowym, ulicznym. Doszedł 
jednak do wniosku, że ani przenoszony żywcem 
z cudzych wzorców teatr zachodni, ani przeno-
szenie teatru ulicznego w ramy instytucji nie ma 
większego sensu. Sam zatem stara się adapto-
wać elementy tradycyjnego teatru indyjskiego przy 
wystawianiu współczesnych sztuk rodem z Indii, 
ale sięga też do repertuaru europejskiego. Ilustro-
wał to nie tylko zdjęciami ze swoich spektakli, ale 
również fragmentami nagranych przedstawień, 
gdzie można było zobaczyć jego adaptacje teatru 
sanskryckiego, a także Brechta czy Shakespe-
are’a. Mieliśmy również możliwość zobaczenia, 
jak w Edwardzie II sprawdzają się dwaj narratorzy 
– wprowadzeni za klasycznym teatrem indyjskim 
– czyli taniec i śpiew, charakterystyczni dla tego 
typu teatru.

Jeśli zatem do tej pory Indie kojarzyły się tylko z 
tańcem i słoniami, jak sam stwierdził Shri Robin 
Das, to od dziś mogą przywoływać na myśl rów-
nież bardzo eklektyczny, kolorowy hinduski teatr w 
wykonaniu zaproszonego twórcy.  

Karolina Ćwiek

Indie to nie tylko 
taniec i słonie
O spotkaniu z hinduskim 
reżyserem, scenografem 
i rysownikiem Shri Robinem 
Dasem
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Karolina Ćwiek, translated by Alicja Urbanik

About a meeting with Indian director, stage designer and 
painter Shri Robin Das

India is not all about dancing 
and elephants

W hat is a contemporary Indian 
theatre? In the Theatre Academy’s 
buffet Shri Robin Das talked about 

its sources and origin. There was a plan of his 
speech prepared for the audience, however, 
the Indian director referred to it only loosely – 
he talked, starting with the history of India, rela-
tions with Great Britain, through the political 
history of India in 20th century, the concept of 
independent country by Nehru and Gandhi, up 
to the processes of forming of the contempo-
rary nation.

Although British, for years sovereigns of India, 
said that whole Indian theatre is a calque of the 
London one, its real shape was created thanks 
to extraordinary skills of Indian people.  Robin 
Das calls Indian people “splendid assimila-
tors”, pointing at the fact that from the time of 
Alexander the Great they accepted foreign 
influences and changed them to assimilate 
to their own culture.  As an example he gives 
the Elizabethan theatre which seed, although 
started by the British, fully evolved in India and 
because of that took in some of its character. 
He also compared Indian theatre to Indian ford 
– as in ford there should be a lot of different 
flavors, in theatre – no master the genre is – 
there should be six basic emotion.  Theatrical 

forms in India were not taken as a whole, but 
they evolved, taking from many sources. 
Shri Robin Das remembered with how many 
aspects of theatre he got acquainted in the 
1960s,  when his artistic formation started: with 
the classical theatre,  “borrowed” from the West 
to India, but also with the folk theatre, played 
on the streets. He came into conclusion that 
neither western theatre, taken as a whole from 
a foreign source, nor the folk theatre squeezed 
into a form of institution, has no sense.  He 
himself tries to adopt elements of traditional 
Indian theatre while staging contemporary 
Indian spectacles, but also European ones. 
He illustrated that not only with the pictures 
from his own spectacles, but also with frag-
ments of recorded ones, where one can see 
his adaptations of Sanskrit theatre, Brecht or 
Shakespeare. We had also a chance to see, 
how the two traditional Indian narrators – dance 
and singing - work in  Edward II.

If up until now India were for you associated 
mostly with dancing and elephants, as Shri 
Robin Das stated himself, then from now on 
they can also be associated with his eclectic, 
colourful theatre.  
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C iemność to jeden z motywów, 
które zazwyczaj kojarzą się pejo-
ratywnie. Zło, demony, koszmary 

przeszłości, śmierć, nicość, niewiedza… 
Można wyliczać w nieskończoność. Tym-
czasem performance zespołu aktorskiego 
z Teatro Centro Ateneo w Rzymie udo-
wadnia, jak łatwo można pomylić się w tej 
ocenie.
 
Widzowie zostali zaproszeni do tajemni-
czego świata osób niewidomych. Twórcy 
spektaklu skonstruowali w Fabryce Trzciny 
pełen zaułków i niespodzianek labirynt. 
Każdy do labiryntu wchodzi sam, ale nie 
pozostaje w nim samotny. Aktorzy są prze-
wodnikami, pomagającymi odnaleźć się 
w przestrzeni. Podpowiadają – „szukasz 
czegoś; pamiętaj o tym; baw się”. I chociaż 
na początku te słowa mogą wydawać się 
naiwne, już chwilę później człowiek zdaje 
sobie sprawę, że cała magia tkwi właśnie w 
ich prostocie. 

Z zamkniętymi oczami na świat „patrzy się” 
inaczej. Zupełnie inaczej smakuje herbata, 
inaczej odbiera się muzykę, gdy ma się 
zasłonięte oczy. Przechodząc przez kolejne 
pokoje w labiryncie, można wszystkiego 
dotknąć i poczuć. Powszechna opinia głosi, 
że świat osób niewidomych jest o wiele 
uboższy niż rzeczywistość człowieka widzą-
cego, jednak Włosi udowadniają, że to nie-
prawda. Świat może być równie piękny, 
uczucia są zwielokrotnione. W codzien-
nym szaleństwie i zabieganiu nie ma czasu 
na to, by się zatrzymać i po prostu pożyć. 

Trudno jest dostrzec, jak wiele bodźców z 
zewnątrz może zainspirować i pobudzić. 
Wiele rzeczy wówczas ucieka, nie zostaje 
w pełni wykorzystanych. 

Ze spektaklu Włochów wszyscy wychodzili 
poruszeni. Byliśmy jak dzieci, które nagle 
zostają wrzucone do nowej, obcej rzeczy-
wistości. Aktorzy zapraszali do tańca, czę-
stowali winem, zachęcali do tego, by bawić 
się tkaninami, by poczuć w pełni bliskość 
drugiego człowieka. Uruchamiano po kolei 
wszystkie ludzkie zmysły, które pozostają 
na co dzień uśpione. Zadziwiające, jak 
łatwo przychodziło twórcom obcowanie z 
gośćmi labiryntu. To, co dla Włochów było 
rzeczą naturalną, dla uczestników tego 
swoistego eksperymentu wiązało się z 
przełamaniem barier. Aktorzy kładli nasze 
dłonie na swoich twarzach i zgadzali się, by 
studiować je krok po kroku, zaznajamiać się 
z ich rysami. Wiązało się to z pewną obawą: 
czy nie naruszamy w ten sposób czyjejś 
prywatności? Jednak gdy pozostawiło się 
w tyle sposób myślenie człowieka widzą-
cego i otworzyło się na ten nowy, fascynu-
jący świat, podróż po labiryncie pokazywała 
naszą ułomność i zachęcała do dalszych 
poszukiwań. Włosi przy pomocy najprost-
szych środków, dostępnych dla każdego 
na co dzień, przenieśli widzów do innego 
świata, którego nie chciało się opuszczać. 

Dorota Sech

Labirynt zmysłów
O spektaklu Najlepszy sposób, żeby siebie odnaleźć to 
siebie zatracić w reż. Enrique Vargasa z Centrum Teatru 
Ateneo w Rzymie
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D arkness is one of the motifs 
commonly associated with nega-
tive connotations. Evil, demons, 

nightmares of the past, death, void, 
ignorance… Examples are infinite. Yet the 
performance of the Teatro Centro Ateneo in 
Rome’s actors proves how easy it is to be 
mistaken in this conviction. 

The audience was invited to the myste-
rious world of the sightless. The creators of 
the performance constructed a maze full of  
surprises and nooks in the Fabryka 
Trzciny Art Center. One who enters the 
labyrinth does so alone, but is not alone 
inside. The actors are guiding the specta-
tors through the space. They whisper an 
advice: “you look for something; remem-
ber that; have fun”. And even though these 
words may sound naïve at first, a moment 
later one realizes that the magic lies in their 
simplicity. 

One “sees” differently with the eyes shut. 
Tea tastes differently; music is a different 
experience, when the eyes are covered. 
Going through successive rooms in the 
labyrinth one may touch and feel 
everything. The common knowledge has 
it, that the reality of a sightless person is 
far more limited than that of a seeing man, 
but the Italians prove that to be wrong. 
World can be just as beautiful as feelings 
are multiplied. In the daily madness and 
striving one has no time to stop and simply 
live. It is hard to notice how many stimuli from 
without may inspire and activate. Many 

things are lost and are not fully benefited 
from. 

Everyone was moved by the Italian 
spectacle. We were like children, who are 
at once thrown into a new, alien reality. 
The actors invited us to dance, treated us 
with wine, and encouraged us to play with 
fabrics, to fully feel the intimacy of another 
human being. It awakened successive 
human senses, which lay dormant in 
everyday life. It is surprising how easy it 
was for the makers to commune with the 
guests of the labyrinth. That, which was 
natural for the Italians, was a kind of an 
experiment of transgressing barriers for 
the participants. The actors laid our hands 
on their faces and let us study them step 
by step, acknowledging us with all their 
intricacies. It raised a question whether 
we are intruding someone’s privacy, but 
when we left behind the way of thinking 
of a seeing man and opened for this new, 
fascinating world, the travel through the 
labyrinth showed us our disability and 
encouraged to further exploration. Using 
the simplest measures, available to us 
every day, the Italians transported the 
audience to a different world. One that you 
did not want to forsake.  

Dorota Sech, translated by Błażej Prokopiuk

Labyrinth of senses
On The Best Way to Encounter Yourself Is to Lose Yourself 
directed by Enrique Vargas from The Ateneo Theatre Cen-
tre in Rome
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P olskie wesele zawsze było wydarze-
niem szczególnym. Uroczystością, 
w której tradycyjne, uświęcone wie-

kami obrzędy skutecznie przeplatały się ze 
swoistą rozwiązłością, pogardą dla trzeźwości, 
ujętym w specyficzne konwencje szaleństwem. 
Tak było też i przed ponad stu laty, gdy Stani-
sław Wyspiański pisał swoje Wesele. Sztuka 
ta posłużyła się obrzędem jako  pretekstem, 
pewną stricte polską formą, w którą ujęto aktu-
alne polskie problemy. Jednak głównym proble-
mem spektaklu wrocławskich studentów jest to, 
że forma przerosła treść.

Wesele stanowi idealny materiał do uwspół-
cześnienia, wciąż inspiruje do nowych odczy-
tań. Nie dziwi więc przyjęta konwencja współ-
czesnego polskiego wesela: sali skąpanej w 
białych balonikach, stołów suto zastawionych 
butelkami wódki, weselników w niedopasowa-
nych garniturach, kapeli rytmicznie wystukują-
cej biesiadne przyśpiewki. Konwencja oddana 
z dużą – przyznać trzeba – wiernością rzeczy-
wistości.

Przedstawienie może się podobać. Jest bardzo 
plastyczne, aktorzy wylewają z siebie siódme 
poty biegając, tańcząc, wyprawiając akrobacje, 
ofiarnie poddając się wymagającym zabawom 
weselnym. Wszystkiemu towarzyszy grana 
na żywo muzyka: gitary, perkusja, pianino, 
śpiew… Warto wspomnieć o ciekawej interpre-
tacji Obławy Jacka Kaczmarskiego, podejmo-
wanej w pewnej chwili przez Poetę. Wodzirej 
zaś do wspólnej zabawy, śpiewania oraz skan-

dowania stara się zagrzać również publiczność. 
Ciekawe i zabawne to. Szkoda tylko, że w tym 
wszystkim poważnie zaciera się wymowa dra-
matu Wyspiańskiego.

Niestety, pod postacią konwencji zanika klu-
czowy dla tekstu podział polskiego społeczeń-
stwa. Muzyka niejednokrotnie zagłusza wygła-
szane kwestie, myśl widza często nie jest w 
stanie nadążyć za szybko recytowanym wier-
szem, skandowanie niektórych kluczowych 
kwestii obdziera je nie tylko z oryginalnego, ale 
jakiegokolwiek głębszego sensu. Poza dosko-
nale dogranymi i wybijającymi się scenami 
z udziałem Poety (w tej roli Wojciech Rusin) 
oraz genialnie przedstawionej Racheli (Marta 
Kędziora), gra wydaje się być dość nużąca. Na 
scenie dzieje się wiele – akcja jednak często 
nie ma większego związku z wypowiadanymi 
kwestiami.

Spośród nawiedzających weselników Osób 
Dramatu jedynie wejście Wernyhory ma wymiar 
materialny i zauważalny dla widza. Nazbyt po 
macoszemu potraktowano dialog ze Stańczy-
kiem, pozbawiono go dramatyzmu, zagłuszono 
tym, co działo się na drugim planie. Chociaż 
ostatnie sceny trzeciego aktu ratują ogólną 
ocenę – z bardzo ciekawą interpretacją zagłu-
szenia weselników w chocholim tańcu – to 
spektakl cierpi na chroniczny brak celu, wizji 
przekazania widzowi określonej myśli, kon-
kretnej interpretacji. Sam w sobie jest jakby 
chocholim tańcem z Wyspiańskiego – nazbyt 
często jednak Wyspiańskiego pozbawionym. 

Marek Skrzetuski

Gdzie jest 
Wyspiański?
O spektaklu Wesele w reż. Katarzyny 
Raduszyńskiej z PWST im. Ludwika 
Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu
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P olish wedding was always a special 
event – a ceremony in which tradi-
tional, sacred elements are woven 

with some kind of promiscuity, disdain for  
sobriety and a specific type of chaos. It was the 
same over a hundred years ago, when Stani-
slaw Wyspiański was writing his The Wed-
ding. This play used the ceremony as a pretext, 
a kind of specifically Polish form to describe 
some Polish problems. However, the main 
problem of the Wrocław’s students is the fact 
that this form outgrew the content. 

The Wedding is the ideal material for con-
temporary adaptation, it still inspires for new  
readings. It is not surprising to see the  
contemporary convention – white balloons, 
long tables with bottles of vodka, guests in bad 
suits, the band playing old songs. The conven-
tion portrayed with great details, it has to be 
said. 

The spectacle can be appreciated. It’s very 
plastic, the actors are very busy running,  
dancing, taking part in all those wedding  
ceremonies that we have. It is all accompanied 
with live music: guitars, piano, drums, singing…  
An interesting interpretation of Jacek Kacz-
marski’s Obława done by the Poet deserves 
a notice. The ringleader tries to encourage the 
audience to sing and play with the actors. It’s all 
very funny and amusing. However, it’s a shame 
that in all that the message of the Wyspiański’s 
play seems to be lost. 

Unfortunately, the chosen convention blurs the 
original division of Polish society. The music 
makes it impossible sometimes to hear what 
the actors are saying, and the loud recitation of 
some of the verses takes away not only origi-
nal, but also – any kind of sense. Apart from the 
great acting and organizations of the scenes 
with Poet (Wojciech Rusin) and amazing play 
of Rachela (Marta Kędziora), the acting seems 
to be quite tedious. There is so much going on 
the scene – however, it has not much to do with 
what is being said.   

From the Dramatis Personae only the  
appearance of Wernyhora is material and can 
be noticed by the audience. The dialogue with 
Stańczyk was treated not seriously enough, 
with lack of drama, overpowered with what was 
happening in the background.  Although the 
last scenes of act 3 are raising the general note 
for this spectacle – with very interesting inter-
pretation of silencing the guests in the Hogle 
dance – it is suffering from the lack of focus and 
the lack of message that it wants to convey to 
the audience. It is a Wyspiański’s Hogle dance 
in itself -  too often with no Wyspiański in it.  

Marek Skrzetuski, translated by Alicja Urbanik

Where is Wyspiański?
About The Wedding directed by Katarzyna Raduszyńska 
from The Ludwik Solski State Drama School in Cracow, 
Campus in Wrocław
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H ermeneutyczna próba interpretacji 
greckiego spektaklu już na samym 
początku przynosi wyniki zadowa-

lające: to spektakl zdecydowanie à la Jelinek. 
Realizacja skandalizującej (jak zwykle) powie-
ści Die Ausgesperrten (pol. Wykluczeni, ang. 
Wonderful, wonderful times) charakteryzuje się 
całkowitą wiernością tekstowi oryginału. Wier-
ność ta znajduje odbicie w strukturyzowaniu 
przestrzeni scenicznej: aktorzy grają za pół-
przezroczystą kurtyną, co jest zarówno zabie-
giem pozwalającym na ożywienie ducha teatru 
epickiego, jak i prostym środkiem technicznym 
pozwalającym na wyświetlanie tytułów kolej-
nych epizodów i fragmentów tekstu. Głos z 
offu lekko ironicznym tonem odczytuje uwagi 
na temat działań bohaterów. Ten sposób budo-
wania spektaklu odpowiada literze oryginału i 
wszystko byłoby bardzo pięknie, gdyby nie…

To, że przedstawienie jest wierne tekstowi 
Jelinek, według wielbicieli austriackiej pisarki 
byłoby wielkim komplementem dla greckiego 
zespołu. Zarówno forma, jak i treść spektaklu 
stoją w służbie książkowego oryginału. Czy 
jednak można tu zupełnie na poważnie mówić 
o treści? Charakterystyczna dla Jelinek mie-
szanka miałkich dialogów i niczym nieskrępo-
wanej emanacji scenami przemocy i seksu to 
chyba odrobinę zbyt mało, by nadać spekta-
klowi treść. Formą jest cykliczność scen – nie 
jest to wprawdzie przemyślana, matematyczno-
-szachowa kompozycja w duchu członków fran-
cuskiej grupy literackiej OuLiPo, Nabokova czy 
choćby Gry w klasy Cortazara,  ale zawsze 
forma. Spektakl wykorzystuje ten zabieg z 

korzyścią dla siebie, budując minimum napię-
cia, jakie jest konieczne do wytrzymania w 
dusznej sali nieomal półtorej godziny. Zamiast 
właściwej treści, widz dostaje kilka luźno powią-
zanych ze sobą historii w typowym dla Jelinek 
ciężkostrawnym sosie. Jest i czwórka młodych 
ludzi, tworzących rodzaj nieformalnego stowa-
rzyszenia o charakterze ni to politycznym, ni 
artystycznym; są ich rodzice, niezdolni uporać 
się z własnymi problemami, zazwyczaj moty-
wowanymi – quelle surprise! – psychoseksual-
nie. 

Przy całości samych w sobie ciekawych efektów 
realizacji (gra światłem, pomysłowe wykorzy-
stanie prostych rekwizytów i elementów deko-
racji) spektakl jest wtórny. Usprawiedliwia go 
nieco wtórność samego tekstu, pozostającego 
do pozostałych książek Jelinek w stosunku  
epigońskim. Przypomnieć tu można choćby 
głośną Pianistkę – na postaci Eriki wzoro-
wana jest Anna. Ale i arsenał środków samego 
spektaklu garściami czerpie z poprzedników: 
Mechanicznej pomarańczy Burgessa (muzyka 
klasyczna podłożona pod sceny przemocy) 
oraz Podziemnego kręgu Palahniuka (sekwen-
cje przemocy „na odległość”). Z obu źródeł 
pochodzą również fragmenty teoretyczne, 
usprawiedliwiające stosowanie siły fizycznej. 
Oprócz tych nader widocznych inspiracji spek-
taklowi brak suspensu, narracja sceniczna 
zmierza donikąd, okraszana bogato scenami 
po prostu obrzydliwymi. Momentami trudno 
powstrzymać ziewanie, nawet, gdy ogląda się 
spektakl w miłym towarzystwie.  

Kartarzyna Orlińska

Wykluczeni, czyli 
Jelinek po grecku
O spektaklu Wykluczeni w reż. Eleni Efthymiou 
z Uniwersytatu im. Arystotelesa w Salonikach, 
Szkoła Dramatyczna
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A hermeneutic approach to the Greek 
performance grants good findings 
from the very beginning: this spec-

tacle certainly is à la Jelinek. The produc-
tion of the (as always) scandalous novel Die  
Ausgesperrten (Wonderful, wonderful times) 
is an absolutely faithful, literal adaptation of 
the original text. This faithfulness is repre-
sented by the structuralized scenic space: the 
actors play behind a semi-transparent curtain,  
a measure that allows the revival of the epic 
theatre’s spirit, but also a simple techni-
cal mean of displaying titles of chapters and 
fragments of texts. A voice from off-stage in  
a slightly ironic manner reads comments about 
what the characters do at the moment. This 
way of building a performance represents the 
original text and everything would be indeed 
beautiful if not for…

Being so faithful to Jelinek’s text would be a 
great compliment to the Greek group, accor-
ding to the fans of the Austrian writer. Both the 
form and the content of the performance serve 
the original text. But can we really consider 
its content? Jelinek’s characteristic mixture of 
shallow dialogues and open emanation with 
scenes of violence and sex is a hardly enough 
to endow this spectacle with content. The 
framework is based on periodicity of scenes, 
which may not be a well-thought mathematic 
composition alike to that of members of the 
French literary group of OuLiPo, Nabokov, or at 
least Cortazar’s Hopscotch, but it’s still a frame-
work. The performance uses this to its advan-
tage, building minimal suspense needed to sur-

vive an hour and a half in an airless audience. 
Instead of proper content the audience gets 
some loosely connected, heavy stories typical 
to Jelinek’s prose. We watch four young people 
connected in a form of coterie, neither political, 
nor artistic; their parents are unable to solve 
their own problems, usually motivated, quelle 
surprise!, psychosexually. 

With the variety of essentially interesting pro-
duction effects (lighting, creative use of simple 
props and elements of decoration) the perfor-
mance is derivative. It is slightly excused by the 
derivativeness of the original text which is the 
least original of Jelinek’s works. One may recall 
the renowned The Piano Teacher, as Erika is 
based on Anna from this novel. But the armory 
of measures used within the spectacle draws a 
lot from its predecessors: Burgess’s Clockwork 
Orange (classical music in the background of 
scenes of violence) or Palahniuk’s Fight Club 
(sequences of “remote” violence). Both sources 
bestow also their theoretical parts, excusing 
using physical force. Besides these too obvious 
inspirations, the play lacks suspense, scenic 
narration draws no conclusion, illustrated by 
simply disgusting scenes. It is hard to refrain 
from yawning at times, even when you watch it 
in good companionship.  

Katarzyna Orlińska, translated by Błażej Prokopiuk

Wonderful, Wonderful Times, 
or Jelinek in Greek
About Wonderful, wonderful times directed by Eleni Efthymiou 
from Aristotle University of Thessaloniki, School of Drama
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C óż począć, gdy spektakl, który się 
obserwuje, przemawia do nas języ-
kiem dramatycznie odmiennym od 

wszystkiego, do czego zdążyliśmy się przy-
zwyczaić? Gdy ekspresja aktorów, ich sposób 
poruszania się i operowania głosem uparcie 
nie chce podporządkować się żadnemu wygod-
nemu schematowi interpretacyjnemu, a kon-
teksty, do których odwołują się twórcy, zako-
rzenione są w historii kraju leżącego na drugim 
krańcu świata? Można, a wręcz trzeba, starać 
się zgłębić i zrozumieć przekaz płynący ze 
sceny, jednak jest to zajęcie na tyle trudne i 
żmudne, że pierwsze godziny po zakończeniu 
występu siłą rzeczy poświęca się na przeżywa-
nie towarzyszących odbiorowi sztuki emocji. W 
przypadku koreańskiego Hamleta nie mogą to 
być wrażenia inne niż radość i oczarowanie.

Kiedy mgła zasnuwająca scenę powoli zaczyna 
opadać, z umieszczonej na środku trumny, sta-
nowiącej jedyny element scenografii, zaczyna 
mozolnie wydobywać się coś. To coś oka-
zuje się być kobietą, która, wydając z siebie 
co chwila przeraźliwy chichot, powoli zamie-
nia podartą i zaplamioną balową suknię na 
czerwone, dziurawe pończochy, ozdobiony 
lubieżnymi koronkami gorset i rozmazany, 
wyzywający makijaż. W krąg nikłego światła 
reflektorów, niosąc świecę, wkracza mężczy-
zna. Oto i Hamlet, a kobieta to jego matka. Jej 
nowy wizerunek przeraża syna, czego wyraz 
daje on w ekspresyjnym tańcu, w którym trudno 

odnaleźć wyrazisty rytm, ale który bezbłęd-
nie wyraża niezrozumienie, szok, a w końcu 
i czarną rozpacz bohatera. Wiemy już, że dla 
Koreańczyków nie jest ważne trzymanie się 
litery tekstu – niepotrzebne są im początkowe 
partie dramatu, niepotrzebni Ofelia, Klaudiusz 
i Fortynbras. Mamy skupić się tylko na Gertru-
dzie i Hamlecie, którego ciało – spektakl obywa 
się bez słów – służy mu za medium wyrażające 
rozszarpujące go emocje. Biegając i miotając 
się po parkiecie, bohater zaczyna zdradzać 
objawy szaleństwa, które ostatecznie prowadzi 
go do zbliżenia z matką połączonego z brutal-
nym mordem, dokonanym na niej przy ogłusza-
jącym akompaniamencie tradycyjnych koreań-
skich bębnów buk. 

Zbryzgany czarną krwią Hamlet pogrąża się 
coraz głębiej i głębiej w szaleństwie, a maka-
bryczne doświadczenie śmierci staje się 
początkiem rytuału wywoływania duchów. 
Pojawiają się tajemnicze, wystrojone w czer-
wień postacie, powstaje mężczyzna przebity 
mieczem, budzi się dziwny, ubrany w smo-
king i wywijający parasolką dżentelmen, jakby 
wyjęty z planu koreańskiej Deszczowej pio-
senki. Czy to tylko wytwory rozsypującej się 
wyobraźni bohatera, czy prawdziwi reprezen-
tanci świata zmarłych? Czy jesteśmy świad-
kami próby uchwycenia działania zmaltretowa-
nego umysłu, czy quasi-historycznego traktatu 
o przenikaniu się przeszłości i teraźniejszości? 
Tego nie wiem, jednak z pewnością, kiedy krąg 

Robert Mróz

Wrzaskliwe 
szaleństwo księcia
O spektaklu Hamlet w reż. Seung 
Hoon Chaia z Uniwersytetu Suwon,
Instytut Teatru i Filmu



131 2 3 4 5 6 7

W hat can one do, when aspectacle 
speaks to us with a language that is 
dramatically different from the one 

we are used to? When the expression of the 
actors, their way of moving and using their voice 
is not willing to identify with any convenient 
schemata of interpretation than we know, and 
the contexts used by the artists are rooted in the 
culture of a country that is a world away from 
us? One can, and one has to, try to understand 
the message coming from the scene. However, 
this task is so complicated and tedious, that 
the first hours after the spectacle are  used for 
analyzing the emotions arisen by the spectacle. 
In the case of Korean Hamlet those emotions 
are mainly you and enchantment.  

When the fog on the scene is falling down, we 
can see a coffin on the centre of the stage – the 
only element of the stage design – from which 
“something” tries to emerge. This “something” 
turns out to be a woman, which, laughing hys-
terically from time to time, slowly changes old 
and torn ball gown into red stockings, lacey 
corset and smeared, tacky make-up. There is 
a man appearing in the circle of light, a man 
carrying a candle. It turn out to be Hamlet, 
and the woman is his mother. Her new image 
terrifies the son, who expresses it in the fre-
netic dance, with no rhythm, but fully convey-
ing the lack of understan-ding, shock, and 
repulsion of the protagonist. We know now 
that for the Koreans it is not important to keep 

up with the text – the only need a few begin-
ning part of the play. They don’t need Ophe-
lia, Claudius or Fortinbras. We have to focus 
only on Gertrude and Hamlet, whose body 
– the spectacle is without words – is for him 
the medium through which he can express his 
emot ions.  Running and turning and 
tossing on the scene, Hamlet starts to show 
first signs of madness, which leads him to inti-
macy with his mother and a brutal murder, com-
mitted on her with the Korean drums buk in the 
background. 

Fully covered in blond, Hamlet is getting 
deeper and deeper into madness, and the 
macabre event is a starting point for ghost 
séances. There appear some creatures 
dressed in red, a man with a knife in his guts, 
a gentlemen dressed din tuxedo, like from the 
Korean version of opera. Still, we don’t know 
whether they are just figments of imagination 
of Hamlet, or are they real representations of 
the afterlife? I don’t know that, but I know for 
sure that the closing circle of wailing crea-
tures tightens, we feel what the director could 
have meant when he said that “the theatre is 
a way of finding death”. On the scene there is 
death ruling – the world of alive is inseparable 
from the world of dead, a red light is visible for 
everyone, even the woman whose death we 
saw just a minute ago wakes up back. The 
fact that we can observe the ghosts just as 
we observe the living does not mean that they 

Robert Mróz, translated by Alicja Urbanik

Shrieking madness of the 
prince
About Hamlet directed by Seung Hoon Chai 
from Suwon University, Division of Theatre and Film
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upiornie zawodzących postaci zacieśnia się, 
wiążąc w środku bohatera, czujemy, co mógł 
mieć na myśli reżyser mówiący, że „teatr jest 
podróżą w poszukiwaniu śmierci”. Na scenie 
niepodzielnie panuje już śmierć – świat żywych 
staje się niemożliwy do odróżnienia od świata 
duchów, czerwona poświata ogarnia każdy 
skrawek dostępnej postaciom przestrzeni, 
budzi się nawet kobieta, której śmierć przed 
chwilą widzieliśmy na własne oczy. To, że 
możemy obserwować duchy, tak jak obserwu-
jemy żyjących, nie świadczy o ich przybyciu do 
naszego świata, ale raczej o naszym wtargnię-
ciu do ich rzeczywistości, zapowiadającym rów-
nież rychłą śmierć głównego bohatera, która 
istotnie spotyka go w spektakularnym finale.

Pojawia się pytanie: czy to w ogóle jesz-
cze Hamlet? Co prawda wyłapujemy wiele 
znajomych sytuacji i motywów, choćby peł-
niącą w spektaklu istotną rolę czaszkę (czy 
jednak możemy uznać, że jest to czaszka 
Yoricka?), ale wszystko to zdaje się być tylko 
pretekstem do prezentacji propozycji całko-
wicie autonomicznej, jedynie luźno wspiera-

jącej się na tragedii Shakespeare’a. Pozby-
wając się większości wątków i postaci, twórcy 
każą nam zastanowić się nad naturą szaleń-
stwa, doświadczyć nieuchronności śmierci, ale 
już niekoniecznie chcą opowiedzieć historię 
zemsty i rozterek z nią związanych. 

Wyczerpująca  nie tylko dla grających, ale i 
dla widza ekspresyjna pantomima, portretu-
jąca okrucieństwo i brutalność, wymagająca od 
aktorów zaangażowania każdego, nawet naj-
mniejszego mięśnia do wiernego oddania nie-
okiełznanych emocji targających postaciami w 
sekwencjach dzikich tańców i gestów, poprzez 
swoją hermetyczność i niedostępność stawia 
przed widownią nie lada warunki. Odwołu-
jąc się do koreańskiej historii i tradycji, buduje 
wysoki mur przed śmiałkami chcącymi zapu-
ścić się w świat tamtejszego teatru. Jednak 
wylewające się ze sceny uczucia, czytelne 
dla widza w każdym zakątku świata, pozwa-
lają wybić w tym murze dziurę na tyle dużą, by 
można było prześlizgnąć się na drugą stronę i z 
zachwytem obserwować dziwy i cuda nieodkry-
tej jeszcze krainy.  



151 2 3 4 5 6 7

came to our world, just that we invaded 
their territory, propheting the long and pain-
ful death that will come upon the main pro-
tagonists in the amazing finale. 

There is a questions – is it still Hamlet? 
Of course, we can see a lot of familiar 
moments and people, as for example the 
famous skull (however, do we know that 
it’s Yorick’s head?), but it is all a pretext 
to stage a proposition that is completely 
autonomous from Shakespeare. By loo-
sing most of the cast, the artists make us 
think about things such as the nature of 
madness, the inevitability of death, but they 
don’t really want to tell an original story of 
revenge and the dilemmas surrounding it.  

The exhausting – and not only for actors, 
but also for the audience – pantomime, 
because of its hermetic and distance 
expects a great deal of involvement from 
everyone. Taking from Korean tradition and 
history, it builds a very high wall in front of 
those who want to indulge in the world of 
Korean theatre. However, the emotions that 
are just pouring from the scene in this case 
are enough for anyone, in every corner of 
the world, to understand the message of 
the spectacle. They allow us to make a 

hole in this wall big enough to slip to the 
other side and to observe the wonders and 
peculiarities of this other, undiscovered 
world there.   
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Klub Festiwalowy 
Festival Club


