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Ewa Uniejewska: Miejscem wydarzeń tegorocznego Festiwalu będzie 
Akademia Teatralna. Poczynania studentów oceni profesjonalne 
jury, które nagrodzi najlepszych. Czy uważa Pan za zasadne to 
połączenie dwóch sfer: profesjonalnej – poprzedzonej wieloletnią 
edukacja teatralną – oraz studenckiej, czyli w gruncie rzeczy ama-
torskiej?
Henryk Izydor Rogacki: To wybór jednej z wielu możliwych op-
cji. Sięgając pamięcią zauważamy, że spór o to, czy teatr studencki 
ma być dobrym teatrem (pod kątem języka i doprowadzonych do 
perfekcyjnego używania tworzyw tej sztuki), czy też ma być przede 
wszystkim ważnym głosem pokolenia, generacji, środowiska, ist-
niał zawsze. Jest on sporem niezakończonym. Wciąż aktualne jest 
pytanie, czy teatr studencki tworzy się po to, by (jak to pięknie 
mówił Jerzy Koenig) powiedzieć coś ważnego w sposób interesują-
cy, czy raczej żeby stanowić awangardę teatru jako sztuki.

Odnoszę wrażenie, że teatry studenckie wciąż korzystają z tej dawnej 
etykietki – dużo mówi się o tym, że stanowiły „ważny głos”, miały 
charakter interwencyjny, towarzyszył im bunt. Okoliczności, w ja-
kich obecnie rodzi się teatr studencki, uległy ogromnej zmianie. 
Jakie wartości mogłyby stanowić wyznaczniki tego teatru, gdyby 
obedrzeć go z niegdysiejszej ideologii?
Teatr studencki ex definitione ciągle musi ustosunkowywać się do 
swojej heroicznej przeszłości. Nie można odciąć się od cudownej 
tradycja znaczonej hasłami STS-u, Bimbomu czy Teatru Pstrąg 
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z Łodzi. Odegrały one ważną rolę w rewolucji teatralnej lat 50. 
w Polsce. Wciąż obcujemy z tą interesująca i malownicza legendą. 
Uczestniczyłem w tych wydarzeniach. Dobrze pamiętam, że teatry 
studenckie w sposób wysoce dramatyczny zdołały komentować 
trwały przełom polityczny w Polsce w roku 1970. Pamięta Pani 
pewnie tekst Konstantego Puzyny z tomu Półmrok o Łódzkich 
Spotkaniach Teatralnych – wyłaniał się z niego obraz obrad jury 
„Pod siódemkami”, z których co chwila wychodził wysoko posta- 
wiony człowiek z ZSP (a tym bohaterskim łącznikiem był Euge-
niusz Mielcarek), wracający z komunikatami i zapowiadający to, co 
w danej chwili będzie w telewizji. Miałem szczęście tam być. Te wy-
darzenia wciąż stanowią dla mnie cudowną legendę. Mam świado-
mość, że takie przedstawienia jak Spadanie, jak spektakl według 
Urszuli Kozioł W rytmie słońca były głosami, które nawet jeżeli nie 
dokonywały zmian w polityce, to powodowały zmiany w mental-
ności, były głosem pokolenia, bardzo ważnym przypomnieniem. 
Albo przynajmniej potem do tej rangi urosły. Doskonale wiemy, że 
kontestacja teatrów studenckich (cudownie z kolei opisana potem 
przez Tadeusz Nyczka) była jednym z ważniejszych zjawisk w świa- 
domości nie tylko teatralnej, ale znalazła również znakomitego 
sojusznika w poezji współczesnej. To, co działo się pod zna- 
kiem Różewicza czy Urszuli Kozioł, potem działo się pod znakiem 
Barańczaka i całej jego szkoły. Centra studenckiej niepokorno- 
ści teatralnej przenosiły się. W okresie heroicznym niewielu było 
w Polsce studentów – stanowili grupę niesłychanie elitarną. Te-
atrem oraz działalnością kół naukowych zajmowała się elita tej 
elity. Ci ludzie nadawali ton, narzucali skalę wartości, przygo- 
towywali się do odpowiedzialności za społeczeństwo, kraj, kulturę 
– z ruchu studenckiego, naukowego, z teatrów studenckich wyszli 
rzeczywiście ludzie najważniejsi, którzy kreowali kulturę studencką 
i wykazali się wspaniałą szkołą organizatorską. Przeczytałem 
kiedyś fascynujące studium o czasach i ludziach, którzy zrobili Fes-
tiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie w 1955 roku. Czytałem 
tę książkę z palącymi uszami, ponieważ jako mały chłopiec uczest-
niczyłem w wydarzeniach, na które specjalnie przywiózł mnie tata 
z Łodzi do Warszawy. To jedno z większych przeżyć w moich życiu. 
Zdaję sobie sprawę, że była to data przełomowa. Zdumiewające, 

jak wielu ludzi organizujących ten festiwal i nadających mu ton, 
nigdy nie zeszło z pierwszego planu życia społeczno-politycznego 
w Polsce. W tej elicie elity utworzyła się jeszcze elita przywódcza – 
dziś możemy mówić o ich odpowiedzialności za Polskę, teraźniej- 
szość i przyszłość. Studentów obecnie jest więcej – i to dobrze! – ale 
wydaje mi się, że teraz traktuje się studia poważniej. Pół żartem, 
pół serio można powiedzieć, że moja generacja podchodziła do 
studiów wyższych tak, jak żołnierz frontowy traktuje atak czołgów: 
przyczaić się i niech to przejdzie górą. Takie myślenie towarzyszyło 
większości studentów; dziś myśli się konkretnie o tym, co chce się 
robić po studiach. Wobec tego inny charakter ma również robienie 
teatru. To prolegomena do pełnego, profesjonalnego uczestnictwa 
w życiu społecznym i kulturze. Przyrodzona potrzeba robienia 
teatru nie odeszła od nas. Zdarzają się ludzie, którzy MUSZĄ ro-
bić teatr, tak jak MUSZĄ pisać wiersze, MUSZĄ malować obrazy. 
Potrafią oni mniej lub bardziej demagogicznie otumanić innych 
i podporządkować ich sobie (oczywiście w pozytywnym sensie). 
Teatr studencki jest przecież sztuką bycia liderem. Ale wydaje mi 
się, że to współczesne robienie teatru jest jakby mniej artystowskie. 
Pamiętam, że moje środowisko studenckie końca lat 60. – człon-
kowie Studenckiego Teatru Uniwersytetu Łódzkiego STUŁ – wysta- 
wiało Grochowiaka, dało prapremierę jednoaktówki Tadeusza 
Micińskiego, grało przepiękny spektakl o pokoleniu modernisty-
cznym i futurystycznym w poezji o nazwie Himerogamy i rustyka-
lia. Oskarżano nas o zajmowanie się całkowicie niepotrzebną 
i zgniłą kulturą secesji. Z jednej strony poczuliśmy się dotknięci, 
a z drugiej przyjemnie połechtani, ponieważ kreowaliśmy warto- 
ści będące na kontrze, prezentowaliśmy własną indywidualność. 
Koledzy z konkurencyjnego teatru usiłowali zamącić w głowach 
wielką poezją rosyjską, Jesieninem, Achmatową. To, co teraz jest 
takie oczywiste, wtedy było odkryciem, zauroczeniem, fascynacją. 
Nasza działalność w teatrze studenckim była również sposobem 
twórczego spędzania czasu. Ci, którzy udzielali się w ruchu teatral-
nym i kołach naukowych, nigdy nie mieli kłopotów z tak zwanym 
spędzaniem czasu. Byli bez przerwy zajęci. 

Interesujaca obietnica na jutro

Martyna Bielińska: Jakie są Twoje oczekiwania w związku z II Ogól-
nopolskim Festiwalem Teatrów Studenckich, jako jurora i aktora?
Nie mam specjalnych oczekiwań, ponieważ bycie w jury jest dla 
mnie wciąż czymś nowym i nie w pełni komfortowym. I ciągle 
tak się czuję mimo tego, że już w zeszłym roku mierzyłem się 
z tą funkcją. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Zderzyć się 
z teatrem, niby tą samą dyscypliną, a jednak w zupełnie innym wy-
daniu. Liczę na to, że będzie jeszcze ciekawiej niż w zeszłym roku. 
Chcę być zaskakiwany. 

Czy masz jakieś kryterium oceny festiwalowych propozycji te-
atralnych? Na co będziesz zwracał szczególną uwagę?
W tym jest cała rzecz, że ciężko stworzyć jakieś kryteria. Po pier-
wsze dlatego, że sztuka jest zjawiskiem niewymiernym. Po drugie 
– te przedstawienia są tak różne, że porównywanie ich graniczy 
z cudem. Bardzo interesują mnie takie rzeczy jak praca i jakość 
wykonania pomysłów. W wydaniu amatorskim to jest najbardziej 
interesujące, jeśli coś się udaje, może nie na granicy profesjona- 
lizmu, ale jakości. Chodzi o jakość. Jeśli te amatorskie zmagania 
mają swoją jakość, która wciąga, to mimo że to jest inaczej opowia- 
dane i że widać szwy, to zaczyna mnie to obchodzić. 

Tegoroczne przedstawienia są bardzo różnorodne, od teatru rap-
sodycznego po musical. Czy ważne jest to, że któraś z form jest dla 
Ciebie bliższa?
Zwycięża jakość. Jeżeli coś jest po prostu dobre to to, czy mówi jest 
bez znaczenia. Jeśli ktoś, lub grupa, uzyskuje to „coś” na scenie, 
przykuwa uwagę, wzbudza emocje, prowokuje do zajęcia stanowis-
ka wobec tematu, to wygrywa. Forma nie ma znaczenia.

Jaki masz stosunek do teatrów studenckich, będących przeważnie 
zjawiskiem mieszanym, mającym znamiona działań amatorskich, 
ale także profesjonalnych? 
Jeżeli wszystkie aspekty tej synkretycznej gmatwaniny jaką jest 
teatr w wydaniu studenckim, amatorskim są składowymi, które 
biją do jednej bramki, to jest to wartość, na którą zwracam uwagę. 
Propozycja przemyślana, rzetelnie wypracowana i konsekwentna 
jest dla mnie wyznacznikiem wartości, profesjonalizmu w ramach 
amatorskiego działania. Głównymi walorami studenckiego teatru 
są pasja i serce wkładane w pracę - to, że człowiek chce, zasuwa 
i niemal bez środków finansowych itp. udaje mu się osiągnąć to 
„coś”, co jest ciężko nazwać.

Często podczas rozmów z członkami teatrów amatorskich pada 
zdanie, że nie dyplom jest wyznacznikiem dobrego aktora. Czy 
zgodziłbyś się z tym twierdzeniem? Czy jednak za dyplomem kryje 
się rzemiosło będące bazą aktorstwa?
Ja unikam wycieczek na amatorów. Na to zagadnienie patrzę 
głównie przez pryzmat doświadczeń „serialowych”. Moim zdaniem 
ważne jest to, co sobą reprezentujesz. Jeśli ktoś jest lepszy, niech 
gra. A że bywa z tym wciąż różnie... trudno.

Często ludzie zawodowo związani z teatrem podkreślają, że zaczęli 
od teatru amatorskiego. Jak jest w Twoim przypadku?
Było coś takiego. Jestem z Rzeszowa i pamiętam, że starsi koledzy 
zaprosili mnie do współpracy. Byłem jeszcze w ogólniaku, oni 
byli studentami i w wojewódzkim Domu Kultury przygotowy-
waliśmy przedstawienie, trochę w rodzaju „teatru studenckiego”. 
Zrobiliśmy Pierwiastek z minus jeden Mariana Hemara, ja grałem 
Anioła, Mecenasa. Taka wesoła ramotka, była to jej polska prapre-
miera. Niezwykle miło wspominam ten czas.

Dziękuję za rozmowę.
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www.facebook.com/festiwalOFTS
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Często podkreśla się, że istotą teatru studenckiego, amatorskiego, 
nie jest sprawność warsztatowa, tylko tworzenie z potrzeby serca. 
Przywołuje się wówczas etymologię słowa amator (łac. amare – ko-
chać). Czy takie podejście nie jest przypadkiem krytykowaną przez 
Ryszarda Bolesławskiego próbą zagrania Nokturnu Chopina bez 
znajomości nut?
Tak również bywa. Ale ambicją teatrów studenckich jest to, żeby 
poszczególne tworzywa tej sztuki nie były prezentowane na pozio-
mie żenującym. Oczywiście ważniejsze jest to, co ludzie mają do 
powiedzenia, ale w pewnym momencie zaczyna być ważne, jak się 
posługują słowem, jak mają postawiony głos, jaką mają dykcję, czy 
umieją zmieniać akcent w zdaniu, podawać intencje. Poziom umie- 
jętności zaczyna dotyczyć wszystkiego tego, co się na widowisko 
składa, światła, barw, kompozycji przestrzeni itd. Teatr studencki 
nie chce być gorszy w warstwie obrazowej od teatru profesjonalne-
go, ale wciąż najważniejsze jest to, co ma do powiedzenia oraz jak 
długo będzie to zapamiętane, czy historia będzie umiała tę opo-
wieść weryfikować. 

Rozważaniom teoretycznym o teatrze studenckim towarzyszy 
również etos amatora. Zastanawiam się jednak, czy sprowadzanie 
ich działalności do kwestii tworzenia „z potrzeby serca” nie jest zbyt 
łatwym usprawiedliwieniem braków i dorabianiem kolejnej wygod-
nej ideologii. Najwięcej problemów zdaje się stwarzać sama nazwa. 
Jak Pan Profesor uważa, czy moglibyśmy po prostu zamiast o teatrze 
amatorskim, mówić o teatrze hobbistycznym? 
Pewnie tak. Ta działalność ma być przyjemna – lubię to, to jest mój 
konik. Tak jak zbieranie znaczków, kupowanie książek. Jest miła 
również z powodu przebywania w grupie, która jest poddana prawi- 
dłom grupy zawodowej – doskonale wiemy, jak gorące i krwawe 
w teatrach studenckich potrafiły być swary, walki o władze, wpły-
wy itd. Zaś z drugiej strony praca ta jest poddana rytmowi, a ludzie 
widują się ze sobą nie dlatego, że muszą. To ważne, ponieważ kate- 
goria lubienia trochę znika nam z życia. Lubienie dla samego lu-
bienia. Bez dodatkowych kontyngentów i korzyści – coś, co jest 
zupełnie bezinteresowne. 

Chodzi o jakosc

Rozmowa z Grzegorzem Kwietniem – aktorem, członkiem 
Jury II Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich.

Wróćmy jeszcze do idei festiwalu, który nie jest przeglądem, 
a konkursem. Specjalnie powołane jury dokona oceny spektakli 
i wyłoni najlepszych. Jaki teatr Pan – jako członek jury – ma nadzieję 
zobaczyć na tym festiwalu?
Moją największą nadzieją jest zobaczyć przedstawienie, z którego 
dowiem się czegoś nowego o psychice, duszy, sercu młodych ludzi. 
To oni stanowią zagadkę, interesującą obietnicę na jutro świata 
kultury. Każdemu z nas, kto uprawia zawód belferski, wydaje się, że 
coś wiemy o naszych studentach. Moim zdaniem, obszar nieznane-
go wciąż góruje nad obszarem znanym. Każde poznanie drugiego 
człowieka (niekoniecznie interesowne) intryguje. Każde spotkanie 
z młodością jest fascynujące nie tylko dla młodych, lecz także 
dla tych, dla których młodość jest najpiękniejszym marzeniem 
pod słońcem. Chcę się czegoś dowiedzieć o wnętrzu dzisiejszej 
młodości. I pewnie tego się dowiem, albo przynajmniej dorobię 
sobie do tego jakąś ideologię.

Możemy zatem uznać to za pierwsze kryterium Pańskiej oceny spek-
takli konkursowych. Jakie będą kolejne?
Przede wszystkim chcę poznać hierarchię tematów, problemów 
młodych ludzi, tego, co jest dla nich ważne. To może być całkiem 
nowa hierarchia. Pragnę się dowiedzieć, co jest w Polsce do myśle-
nia, co jest w świecie do zmiany, na co nie możemy dłużej patrzeć. 
Pewnie też będzie ważne, czy słyszę, co do mnie mówią, czy pra-
widłowo akcentują w naszym języku. W momencie, gdy parlamen-
tarzyści i senatorowie mówią gwarą, miło robi się człowiekowi, gdy 
w teatrze może usłyszeć zaprzeczenie tego.

Dziękuję za rozmowę.

Martyna Bielinska

Rozmowa z Henrykiem Izydorem Rogackim – history- 
kiem teatru, członkiem Jury II Ogólnopolskiego Festiwalu Te-
atrów Studenckich.
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Ewa Uniejewska: Profesjonalizm i amatorskość to pojęcia może nie 
tyle wykluczające się, co rzadko idące w parze. Spotykamy się jednak 
na festiwalu, podczas którego teatralna działalność studentów zosta-
nie oceniona przez jury składające się z profesjonalistów. Co więcej, 
amatorskie spektakle goszczą w murach Akademii Teatralnej. Co 
może wynikać z tego nietypowego połączenia?
Waldemar Raźniak: Wydaje mi się, że duża część grona, które szum-
nie nazwałaś profesjonalistami, wywodzi się z kręgów amatorskich. 
Większość z nas czuje do tej działalności duży sentyment oraz 
szacunek. W przypadku działań, którym przyświeca hasło profes-
jonalizmu, często znajdujemy się pod pręgierzem wymagań dyrek-
cji, widowni, wymagań określonego poziomu, dyskursu prowa- 
dzonego w mediach. W przypadku działalności amatorskiej sensu 
stricto ryzyko jest znacznie mniejsze, możemy sobie pozwolić na 
niekonwencjonalność. Mam wrażenie, że we współczesnym teatrze 
granice między profesjonalistami i amatorami zacierają się. Oka-
zuje się, że coraz częściej warunkiem otrzymania pracy w serialu, 
filmie, czy nawet w teatrze nie jest dyplom ukończonej uczelni. Nie 
stosowałbym zatem tego podziału. Osobiście bardzo się cieszę, że 
mogę uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Działania zupełnie amatorskie w pewnym momencie przestały Ci 
wystarczać, czego najlepszy dowód stanowią dyplomy wydziału ak-
torskiego oraz reżyserii. Co skłoniło Cię do przejścia na drogę pro-
fesjonalną? 
To chyba kwestia bakcyla, którego ma się w sobie. Wiedziałem, że 
tej ścieżce chcę poświęcić całe swoje życie. Nie wyobrażam sobie 
sytuacji, w której spędzałbym życie w innym miejscu, robiąc za 
dnia coś, co zapewniłoby mi byt, a wieczorami hobbistycznie zaj- 

Ewa Uniejewska

Afirmacja zycia

Rozmowa z Waldemarem Raźniakiem – aktorem, reży-
serem, członkiem jury II Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 
Studenckich.

pozwolić na bycie genialnym raz w życiu albo od czasu do cza-
su. Wydaje mi się, że próby budowania okopów pomiędzy byciem 
amatorem a profesjonalistą, próby budowania mitów, są stwarza-
niem antagonizmów, które de facto niczego nowego nie wnoszą. 
Jeżeli ktoś chce uprawiać teatr profesjonalny i sensowny, to opiera 
go w dużej mierze o bardzo pierwotny, emocjonalny zryw, który 
leży u podstaw tego przedsięwzięcia. Nie podchodzi do tego czys-
to analitycznie, kalkulacyjnie. Wierzy, że ziarnem projektu będzie 
rodzaj chemii, która między ludźmi powstaje. Doświadczenia 
mogą pomóc, ale mogą tez zaszkodzić. Nie da się dzisiaj nie zau-
ważyć tak dużej obecności amatorów w profesjonalnym teatrze: 
w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego, działalności Instytutu 
Teatralnego i jego projektach, działalności Rafała Urbackiego. To 
zaskakujące, jak mocno oddziaływać potrafią również amatorzy. 
Chociaż zazwyczaj w przypadku działalności nieprofesjonalnej są 
to spontaniczne zrywy – ludzie nie traktują tego jako swoje na- 
czelne, misyjne, życiowe zadanie.

Tegoroczny festiwal nie jest przeglądem – ma formułę konkursu. 
Zmagania uczestników będzie obserwować specjalnie utworzone 
jury, które przyzna także nagrody najlepszym twórcom. Jakimi kry-
teriami zamierzasz się kierować przy ocenie spektakli? 
Jedyne krytyczne kryteria, jakie można przyjmować względem 
dzieł sztuki, są to kryteria leżące w pierwotnych założe- 
niach powstania tych dzieł. Nie mamy obiektywnych skal i miar. 
W przypadku festiwalu jest to tym trudniejsze, że nie towarzyszyliśmy 
w powstawaniu tych dzieł. Pewnych założeń możemy się tylko do-
myślać. Ale jesteśmy w stanie dostrzec staranność i pieczołowitość 
przygotowania. Większość naszego zawodowego życia upływa na 
rzemieślniczym dłubaniu w szczegółach, by wypracować artystycz- 
ny efekt. Z założenia jesteśmy wrogami spontanicznych, nagłych 
zrywów, łatwych dróg. Jeśli dojrzę w tych przedstawieniach pier-
wiastek, który będzie świadectwem tego, że ludzie pochylili się nad 
danym tematem, poświęcili mu czas, wypracowali coś w sposób 
pieczołowity, to wydaje mi się, że jest to rzecz warta nagrodzenia.

Dziękuję za rozmowę.

zresztą wiele – ujętych wprawdzie prześmiewczo, ale bez próby 
ich obalenia. Sygnalizuje się przy tym wątek rozlicznych relacji: 
rodzinnych z matką, małżeńskich z żoną, myślowych z czynem, 
a nawet religijnych z Bogiem. Na to nakłada się jeszcze nieustanne 
poszukiwanie przez narratora metody na opowieść – o własnym 
kraju, miłości do niego, patriotyzmie. Niestety w efekcie widz nie 
do końca wie na czym powinien się skupić, a refleksje wypływające 
z poruszonych tematów zdają się trochę zbyt powierzchowne i – 
niestety – nazbyt oczywiste.

Nie można jednak odebrać aktorom bardzo głębokiego 
zaangażowania. Zarówno warsztat aktorski i głosowy, jak i przy-
gotowanie scenograficzne budzą jak na teatr studencki emocje is-
totnie pozytywne. Narrator i bohater zarysowują swe postaci na 
tyle skutecznie, że widz przywiązuje się do nich i być może nawet 
jest w stanie emocjonalnie się z nimi związać. Wisi gdzieś nad tym 
wszystkim postać kobieca, czy raczej postaci kobiecie – będące 
głosem emocji, sumienia, motywacji. Transformacje pomiędzy 
nimi następują jednak nazbyt szybko, a konieczność wyrazistego 
zarysowania każdej z nich w ostatecznym rozrachunku skutkuje 
pretensjonalnością. Niewątpliwie wpływa na to także charakter sta- 
wianych przez nią pytań – niby uniwersalnych, ale niestety zbyt 
często już zadawanych, skłaniających do odpowiedzi powszechnie 
znanych.

Versus jest spektaklem z dużym potencjałem, ciekawie skon-
struowanym i formalnie odważnym. Jest dobrą, interesująco ukie- 
runkowaną próbą. Mierzy się z ciężkimi tematami, a mimo to 
w większości udaje się mu uniknąć patetyzmu. Jednakże wpatru-
jąc się w długo wybrzmiewające zakończenie trzeba sobie zadać 
fundamentalne pytanie: czy skondensowanie tego wszystkiego 
nie było zamiarem trochę zbyt ambitnym? Czy nie wymusiło na 
twórcach potraktowania pewnych elementów w sposób powierz- 
chowny? I czy to wszystko wystarcza, by jednoznacznie określić 
i uznać mądrość mającą z zaprezentowanej sztuki wypływać?

Marek Skrzetuski

Innego wytłumaczenia nie widzę. 

To właśnie śpiewaczka miała być spoiwem pomiędzy po-
szczególnymi elementami spektaklu – tak w każdym razie można 
się domyślać, biorąc pod uwagę to, że siedzi cały czas przy barze 
w kącie sceny (jako jedyna postać jest cały czas obecna) i milcząco 
towarzyszy kolejnym historiom, raz na jakiś czas przerywając je 
piosenkami, czy fragmentami opowieści o swoim niezbyt udanym 
życiu. Nie bardzo jednak widać związek pomiędzy nią, jej opo- 
wieścią i śpiewanymi szlagierami, a resztą tego, co się na scenie wy-
darza. W ogóle – nic się tutaj z niczym łączy. Każda historia toczy 
się sama sobie, poszczególni bohaterowie kolejno wchodzą na 
scenę, z której schodzą ich przedmówcy, czasem sobie towarzyszą, 
ale z tego też nic nie wynika.

Tytułowy bagażnik to według twórców spektaklu metafora tej 
części ludzkiego „ja”, w której człowiek sam przed sobą ukrywa swo-
je największe lęki, najskrytsze pragnienia, czy powody do wstydu 
czy wyrzutów sumienia. Rzeczywiście – taki walor ma choćby opo- 
wieść panny młodej, chyba zresztą wywiedziona z najtrafniejszej 
obserwacji społecznej. Trwają przygotowania do ślubu. Przyszła 
żona, dla której to przecież tak ważny dzień, stopniowo przecho-
dzi od ekstatycznej euforii do stanu równie skrajnego przerażenia. 
Dociera do niej, że przecież wcale nie chce brać ślubu, „chodziło 
tylko o sukienkę”.

Reszta opowieści niestety nuży swoją banalnością. Nie można 
odnaleźć między nimi wspólnego mianownika, zakończenie też go 
w żaden sposób nie podpowiada – wszyscy po prostu wychodzą 
na scenę, jak do pamiątkowego zdjęcia. Część pragnień i potrzeb 
została zaspokojona, większość jednak nie – i już. Tyle. Co z tego 
wynika? Myślę, że stwierdzenie „takie jest życie”, to zbyt mało na 
puentę spektaklu.

cymi karalucha; by przeżycia ludzkie porównać z przeżyciami Bra-
ci mniejszych. Teatr Nie Ma na to wpadł i zrobił. I to jak! Aktorki 
piękne, wyraziste, płynnie poruszające się po scenie, wspaniale 
akcentujące każde słowo (nawet w stylizacji mowy niedouczone-
go „wsioka zza Buga”), współgrające z muzyką. Cudowne! Godne 
polecenia i pochwały.

Proszę sobie wyobrazić rozterki dwóch pięknych Karaluszyc 
stojących w obliczu, jak się zdaje, niechybnej śmierci, oczeki-
wanej jako dopełnienie zagłady ich populacji w pewnym domu. 
Karaluszyce te, podobnie jak ludzie, różnie reagowały na stres 
i świadomość zbliżającego się końca. Jedna chciała uciekać, mimo 
że nie miała żadnego, choćby najprostszego, planu. Druga zaś, 
pogodzona ze śmiercią, wyliczała możliwe zakończenia w sce- 
nariuszu swojego żywota z ręki człowieka, który w sztuce nosi mia- 
no tytułowego „Kroku”. On to bowiem, swoim „krokiem”, zabija 
nieszczęsne robactwo. Splatają się z karaluchowymi problemami 
problemy dwóch „Kroków”. Jeden z nich jest chorą psychicznie 
kobietą, która mimo racjonalnych argumentów swojej córki (Krok 
drugi) nie chce opuścić rodzinnego domu i przenieść się do domu 
starców. Kobieta chwyta się przysłowiowej brzytwy by przekonać 
córkę do zaniechania przeprowadzki. Wymyśla, że rozmawia 
z Karaluszycami, które podstępnie uwięzi w szklankę. Twierdzi, że 
w domu pozostać musi właśnie dla tych robaków. Córka, racjo-
nalna bizneswoman, nie daje się przekonać. Dochodzi do awan-
tury. Karaluszyce wykorzystując moment nieuwagi uwalniają się 
z pułapki. Są ocalone. Stał się cud. A człowiek dalej stoi w miej- 
scu – nie stara się rozwiązać problemów (dopomóc cudowi, jak 
Karaluszyce), nie słucha i nie słyszy, notorycznie upiera się przy 
swoim.

I co, Panie Darwin, kto jest inteligentniejszy?
      

Jan Uniejewski

mując się tym, co naprawdę kocham. Zdecydowałem się na ten 
krok również nie do końca świadomie. Rozpoczynając studia nie 
wiedziałem, co znaczy uprawiać ten zawód, próbować z niego żyć. 
Nie wiedziałem, z jakimi kompromisami i zobowiązaniami może 
się to wiązać. Każda z tych sytuacji ma oczywiście swoje wady i za-
lety. Teraz nie jestem przecież tylko beneficjentem sytuacji „bycia 
profesjonalistą”. 

Teatry studenckie wciąż muszą się ustosunkowywać do swojej hero-
icznej przeszłości, gdy stanowiły ważny głos społeczno-polityczny, 
przyświecały im bunt i interwencyjność. Dzisiaj działalność studen- 
cka rodzi się w zupełnie innych okolicznościach, odartych z tamtej 
ideologii. Czy zatem jest obecnie?
Teatr studencki jest tym, czym jest obecnie sztuka dla młodych 
ludzi. Wraz z upadkiem autorytetów, postępującą sekularyza- 
cją społeczeństwa, dostępnością świata i jego globalizacją, wydaje 
się, że hasło wywiedzione z buddyzmu postulujące „bycie artystą 
swojego życia” szeroko się upowszechnia. Coraz więcej ludzi po-
szukuje kompensacji swoich transcendentnych potrzeb nie tylko 
w odbieraniu sztuki i jej interpretowaniu, lecz także bezpośrednio 
w tworzeniu jej. Mam na myśli głód związany z potrzebami ob-
cowania ze sferą transgresji, ze światem szamańskim. Zajmowanie 
się teatrem, tańcem, muzyką stało się naturalną potrzebą natur 
refleksyjnych. Teatr studencki przestał być off-ową, ideologiczną 
kontestacją poglądów, próbą walki z czymś - stał się miejscem 
swobodnej, nieskrępowanej kreacji. A może nawet afirmacji życia. 

Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszy hasło „Po co?”. Trochę już 
o tym powiedzieliśmy, ale warto również pochylić się nad samym 
pojęciem amatora. To problematyczna nazwa. Z jednej strony może-
my odwołać się do definicji negatywnej, która określa amatora jako 
kogoś pozbawionego kompetencji, bez warsztatu. Z drugiej zaś 
strony często podkreślamy etymologię tego słowa, określając ama-
tora jako tego, kto działa z potrzeby serca. Jakie zająłbyś stanowisko 
w tym sporze o nazwę? A może po prostu staramy się na siłę stworzyć 
pewien etos amatora?
Może. Z moich doświadczeń wynika, że profesjonalista z powoła-
nia jest zobowiązany do bycia „tak samo dobrym codziennie 
o 19.15”- jak mawia Jerzy Stuhr. Natomiast amator może sobie 

SOBOTA 14.07.2012

16:00 Kompania Teatralna Mamro – „Libertyn”
17:45 Teatr Nieobliczalny Politechniki Łódzkiej – 
 „Podwyżka”
19:10 Teatr Studencki Cezar: Grupa Projekt – 
 „Jestem tylko Ja”
20:15 Teatr Ecce Homo – „Grosse Aktion”
21:20 IMPy

NIEDZIELA 15.07.2012

16:00 Teatr Realistyczny – „Jestem”
17:15 Teatr Krzyk – „eksPLoracja”
18:40 Teatr FiAKiER – „Więzy”
20:05 Dyskusja podsumowująca spektakle
 konkursowe
20:45 Teatr Wolandejski – „Przygody Rycerza  
 Szaławiły” (spektakl pozakonkursowy)
21:20 Ogłoszenie wyników
22:30 Impreza pofestiwalowa w klubokawiarni 
 Bratnia Szatnia

 
Wstęp wolny!

Tego wyjątkowo trudnego zadania postanowiła podjąć się 
bardzo młoda grupa Chojnickiego Studia Rapsodycznego. W swej 
sztuce nie tylko zapragnęli zaprezentować teatr o walorach zarów-
no humorystycznych, jak i intelektualnych, ale też w bądź co bądź 
niedługim czasie odwołać się do trudnych tematów, takich jak ho-
locaust, patriotyzm, wiara czy prawda.

Jak tego dokonać? Jak zmieścić tyle treści w tak krótkim 
czasie w sposób dla widza przystępny? Grupa z Chojnic zdecy-
dowała się postawić na prześmiewczą formę. I ona jest właśnie 
największą zaletą Versusa. Nie tylko zaskakuje – co we współcze-
snym teatrze wydaje się doświadczeniem rzadkim – ale też tworzy 
specyficzną przestrzeń teatralną, pozornie zamykając opowieść 
w ramie drugiego, „wewnętrznego” spektaklu. Jednak aktorzy już 
od pierwszych scen nie wahają się tej ramy przełamywać, wprowa- 
dzając bliskie, a czasem nawet intymne relacje między narratorem 
a bohaterami. Komentarz tworzony przez ich zachowania zahacza 
o obrazoburstwo – bo jak inaczej nazwać otwierający spektakl ta-
niec wygibasów i striptizu, uprawiany przez hitlerowskiego Niem-
ca do spółki z sowieckim Rosjaninem?

I choć groteskowe, niekiedy wręcz absurdalne ujęcie niektó- 
rych scen ogląda się z zaciekawieniem i przyjemnością, natłok 
przewijających się treści utrudnia ich dogłębną analizę. Główna 
oś fabularna tworzona jest przez historię pewnego stereotypowe-
go Francuza odkrywającego przez przypadek prawdę o tożsamości 
swego ojca i jego tragicznej śmierci w Szoah. Stereotypów jest tu 

Marek Skrzetuski

Próby z madrosci

O Versus Chojnickiego Studia Rapsodycznego.

Mądrość nie pojawia się sama z siebie. Nie jest sumą wiedzy, 
nie ogranicza się do błysków intelektu ani nawet umiejętności sta- 
wiania pytań. Jest czymś, co wypływa z głębokich doświadczeń, 
przemyślanych diagnoz, ostrożnych kontestacji. Dlatego tak wiel-
kim wyzwaniem jest stworzenie teatru mądrego.

Podobno najlepsze są proste historie. Chyba rzeczywiście.  
A już na pewno, jeśli są z życia wzięte. Wtedy każdy może się iden-
tyfikować z bohaterami, kiwać głową ze zrozumieniem i mówić 
„tak, tak właśnie jest”. To jednak nie wystarczy – sekretem dobrego 
teatru jest to, że taką zwyczajną opowieść umie ubrać w niebanal-
ną, przemyślaną formę. Niestety, wydaje się, że Teatr Scena Główna 
Handlowa tego sekretu nie odkrył.

Na scenie pojawiają się kolejni bohaterowie, każdy ze swoją 
historią. Kogo tu nie ma? Jest szczęśliwa-już-za-chwilę-panna-
młoda, członkini stowarzyszenia miłośników kaktusów, wdowa, 
młoda matka, paru młodych mężczyzn oraz podstarzała rosyjska 
śpiewaczka. Wszystkie postaci, oprócz niej, zostały podwojone – 
nie przestaje mnie zastanawiać powód tego rozwiązania. Czy cho-
dziło o to, żeby w spektaklu zagrało tak dużo osób, jak tylko się da? 

Iga Kruk

„Chodziło tylko o sukienke”

O spektaklu W bagażniku, jakim jest życie Teatru Scena 
Główna Handlowa.

Szanowny Panie Darwin!

W swej teorii ewolucji przyjął Pan, że każdy kolejny gatunek 
pochodzi od poprzedników, a nadto, że jest lepiej od nich przy-
gotowany do życia. Konsekwencją tego założenia, które raczył 
Pan udokumentować, jest twierdzenie, że każdy kolejny gatunek 
jest inteligentniejszy lub co najmniej tak samo inteligentny, jak 
poprzedni (Bo jakże miałby być mniej rzutki, skoro ma być le- 
piej przygotowany?). Teoria zręczna i z pozoru niepodważalna, 
lecz – niestety - z łatwością zdemaskowała ją grupa szczecińskich 
studentek – Teatr Nie Ma (I proszę mi tylko nie mówić, że już 
z samej nazwy wynika, że teatr ów jest moim wymysłem!).

Nie wpadł Pan bowiem na genialny skądinąd pomysł, by zesta- 
wić problemy, z jakimi boryka się człowiek, z problemami trapią-

Jan Uniejewski

Szanowny Panie Darwin!

O spektaklu Kroki szczecińskiego Teatru Nie Ma

Program II Ogólnopolskiego Festiwalu  
Teatrów Studenckich


