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Brać studencka, co charakterystyczne zwłaszcza dla jej kul-
turalnie i intelektualnie aktywnej części, zawsze chętna jest do 
dobrej zabawy i śmiechu. Szydzi ze wszystkiego, z czego tylko 
może, nierzadko przekraczając granice drobnomieszczańskiej po-
prawności. Ze szczególnym zamiłowaniem korzysta z hiperboli, 
ironii, groteski i patosu. Dają one bowiem szczególnie dokuczliwe 
i dosadne odbicie rzeczywistości, wywołując wśród publiczności 
niekończące się wybuchy radości, a za gardła ściskając (ze złości 
– rzecz jasna) tych, którzy ich nadużywają w codziennym życiu. 

Nie bez przyczyny Teatr Wolandejski wybrał niewinną (z po-
zoru) bajkę Jana Brzechwy, upstrzoną przeróżnymi środkami ar-
tystycznego wyrazu i uszczypliwościami. Piętnuje ona nasze wady 
i wytyka słabości; pokazuje, że chęć bycia kimś innym przysłania 
częstokroć rzeczywiste „ja”; że – tak naprawdę – odgrywanie przy-

Jan Uniejewski

branej roli w życiu prowadzi donikąd; że taka postać jest wyłącznie 
śmieszna.    

Szaławiła, co charakterystyczne, powołuje się na rozliczne 
znajomości. Pod kim on nie walczył? Z kim nie biesiadował? Na-
poleon, Fryderyk Wielki, Władysław, Bela Węgierski, Królowa Ne-
apolu etc. A z kim to on nie wygrał? Iluż to janczarów, Szwedów, 
Hiszpanów, Prusaków i innych mężów (rodem z mniej czy bardziej 
walecznych narodowości) poległo od jego szabli? A jakiż to darów 
z wdzięczności doczekał się od możnych? Ach! Wsie, córy, tytuły, 
ordery. Któżby się nie skusił? Aż dziw niepojęty bierze, że samemu 
na lichej szkapie, z giermkiem-kacapem, przyszło mu się włóczyć 
po świecie. 

Tak bajdurząc sobie niezobowiązująco, doszukać się możemy 
w bajce Brzechwy nie tylko naigrywania się z niedociągnięć w Po-
laków portrecie własnym, lecz również natknąć się na przyczajone 
odwołania do literatury. Przykładem ich są choćby postacie gierm-
ka – Rocha (zda się, że na chwilę wypożyczonego ze służby radzi-
wiłłowskiej) czy samego Szaławiły, który choć niewielki fizycznie, 
to ze wszech miar bitny (ironiczny obraz sienkiewiczowskiego 
Małego Rycerza?) i nadto samochwalczo-gadatliwy (Zagłoba? Do-
brze, że nie chce sprzedać trzem zuchom Niderlandów!).

Jak się okaże na końcu, postacie widziały Szaławiłę w pijanej 
marze, która rozpłynie się dopiero, gdy szynkarka zechce zamknąć 
gospodę, a służba biorąca się za sprzątanie zostanie niczym księż-
na mysia wzięta w jasyr. Tak to u Lachów bywa, że podchmiele-
ni wracają w zakamarki pamięci i widzą w niej swą domniemaną 
wielkość. Czar pryska następnego dnia, gdy w głowie pozostaje już 
tylko dziwny szum fal. I nic się nie zmienia… 

Jan Uniejewski

Twórczość George’a Pereca, zwłaszcza teatralna, nie jest  
w Polsce specjalnie znana. Dlatego to, że jeden z zespołów biorą-
cych udział w tegorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Stu-
denckich wystąpił w Warszawie z inscenizacją Podwyżki, musiało 
zwrócić moją uwagę.

Podwyżka, czyli jak bez względu na warunki sanitarne, psycho-
logiczne, klimatyczne, ekonomiczne i inne, uzyskać jak największe 
szanse, zwracając się do kierownika działu o podwyższenie płacy – 
tak brzmi pełny tytuł utworu Pereca, jednego z najważniejszych 
twórców współczesnej literatury francuskiej. Urodzony w 1936, 
zmarły w 1982 – żył krótko, ale swoją twórczością odcisnął się trwa- 
le i wyraźnie, niestety głównie na gruncie francuskim. Wynika to 
z jego specyficznego podejścia do języka, które ogromnie utrudnia 
dokonanie udanego przekładu. Liczne gry słowne, formalne trak-
towanie języka, rządzących nim reguł, czy wreszcie próba wpisania 
literatury w język matematyki – to wszystko znajdziemy w jego 
tekstach, także w Podwyżce.

Nie jest to z pewnością dramat w ścisłym znaczeniu tego 
słowa. Nie mamy właściwie bohaterów ani akcji. Perec wyko-
rzystał postaci (nazwane po prostu 1, 2, 3, 4, 5, 6) jako elementy lo- 
gicznego rozumowania, fragmenty algorytmu, w którym na kolej- 
ne zadawane pytania odpowiedź może brzmieć „tak” lub „nie”. 
A od odpowiedzi zależy, co będzie dalej. Przy niefortunnym splocie 
okoliczności mówiące postaci, nieszczęsny pracownik starający się 
o podwyżkę, a także widzowie, zostaną uwięzieni w niekończą-
cym się zapętleniu – jak w programie komputerowym działającym 

W pijanym widzie mary

giem Maximiliana, który informuje, że przedstawi teraz parę scen 
ze swojego życia, że je zainscenizuje. I rzeczywiście staje się reży-
serem. Najpierw siedzi na krześle, wpatrzony w pozostałych ak-
torów, gestami zdaje się nimi kierować. Potem zaczyna się włączać 
do akcji, nie gra jednak samego siebie. I wciąż czuwa, co jakiś czas 
instruując towarzyszy.

Przyjęcie takiej formy sprawia, że tworzy się dystans. Te-
atralne szwy pozostają na wierzchu, jak choćby w scenie, w której 
dwoje aktorów „robi wodę” z płachty czarnego materiału. To 
ogromna wartość, bo twórcom spektaklu udało się w ten sposób 
uniknąć sentymentalizmu i efekciarstwa, trików ściskających gar-
dło i chwytających za serce, o co przy takim temacie nietrudno. 
Nie jest to metoda prosta, jednak dzięki sprawności całego zespołu 
– zadziałała.

Wydawać by się mogło, że poprzez pokazanie historii boha- 
tera w taki właśnie sposób, twórcy spektaklu starają się go usprawie- 
dliwić – może w jakiś sposób wyjaśnić, jak i dlaczego ktoś staje 
się zbrodniarzem. Zadziałał oczywiście niefortunny zbieg okolicz- 
ności, poza tym sytuacja rodzinna, problemy z samym sobą, 
nieumiejętność poradzenia sobie z własnymi potrzebami. Wszyst-
ko jak najbardziej w duchu współczesnej psychologii, która przy-
czyny problemów dorosłych odnajduje w ich dzieciństwie. Ale 
to byłoby za proste. I mówi nam o tym sam Maximilian Aue. 
On, miłośnik starożytnych Greków, jasno i wyraźnie oświad- 
cza: przypadek, zbieg okoliczności, niewiedza nie mają znaczenia. 
Zbrodnia jest zawsze zbrodnią, nie da się jej wytłumaczyć, ani us-
prawiedliwić. Znając wszelkie okoliczności, jak choćby biografię 
zbrodniarza, możemy mu współczuć. Ale nie możemy rozgrzeszyć.

Tyle tylko, że kara za winy nie została wymierzona. Zbrod-
niarz uciekł, uszedł płazem. I na nic cała wiedza, świadomość fak-
tów. Nic nie można zrobić.

Iga Kruk
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w nieskończoność. Na szczęście jednak, „zawsze należy upra- 
szczać”, a 1-6 są „głęboko ludzcy” – więc akcja, choć z trudnościa-
mi, posuwa się dalej.

W eseju Obieranie tradycji, obieranie znaczeń. Teatr Georgesa 
Pereca Jacek Olczyk pisze:

[…] w podwyżce nie znajdziemy żadnych charakterystycznych cech 
teatru. Nie ma w niej monologu ani dialogu, postaci wchodzących na scenę, 
czy z niej schodzących, podziału na akty, opisów postaci. Sama przestrzeń 
sceniczna jest natomiast niemal abstrakcyjna – Podwyżka stanowi zatem 
wciąż niemałe wyzwanie dla reżyserów. 1

Nic dodać, nic ująć. Podwyżka została napisana jako utwór 
przeznaczony do grania na scenie (a konkretnie – jako słucho- 
wisko radiowe), a jednocześnie jest tak odległa od tradycyjnych 
wyznaczników dramatu, że trudno byłoby bardziej. Podjęcie się 
inscenizacji tego właśnie tekstu jest ogromnie ryzykowne.

Sądzę, że członkowie Teatru Nieobliczalnego Politechniki 
Łódzkiej zdają sobie z tego sprawę. Ryzyko jest tym większe, że 
jako teatr z politechniki właśnie – mogą się wydać najlepsi do re-
alizacji Podwyżki. W końcu to algorytm, zastosowanie matematy-
cznej logiki do konstrukcji utworu literackiego. Sądzę jednak, że 
ograniczenie się tylko do takiego odczytywania może okazać się 
ślepą uliczką. Ta forma czemuś służy, a poza tym zawiera w sobie 
liczne niuanse językowe, w pewnym momencie w przebieg wkrada 
się pewien chaos, pojawiają się emocje, elementy empatii, odra…

Żeby tekst zaistniał na scenie z całą pewnością nie należy upra- 
szczać.

Iga Kruk

1 Jacek Olczyk, Obieranie tradycji, obieranie znaczeń. Teatr Georgesa Pereca, 
[w:] George Perec, Teatr I, Kraków 2010.

Z czarnej przestrzeni zimne, bezlitosne światło wydobywa 
czarne sylwetki. Dokładnie takie same, nie do rozróżnienia, poz-
bawione rysów twarzy, cech szczególnych. Nie odróżniamy jednej 
od drugiej, tak samo jak nie da się w bezimiennej masie odróżnić 
pojedynczych ofiar. I pojedynczych katów też. Mordercy i zamor-
dowani mieszają się ze sobą. To w końcu tacy sami ludzie.

Teatr Ecce Homo z opasłej książki Jonathana Littela Łas-
kawe wyciągnął tylko to, co tworzyło najbardziej intymne roz- 
działy biografii głównego bohatera. Od samego początku wiemy, 
że to zbrodniarz, winny śmierci wielu dziesiątek ludzi – ale nie to 
jest najważniejsze. Poznajemy go jako człowieka, dowiadujemy 
się o jego dzieciństwie, o niezdrowej fascynacji własną siostrą, 
o zaburzonych relacjach z rodzicami, o homoseksualizmie, a także 
o rodzącym się stopniowo wyjątkowym okrucieństwie. Co ważne, 
on sam nam o tym opowiada – spektakl rozpoczyna się monolo-

Iga Kruk

Czy „zawsze nalezy upraszczac”?

O Podwyżce George’a Pereca

Iga Kruk

Zbrodnia bez kary

O spektaklu Grosse Aktion Teatru Ecce Homo.

Scena zalana mrokiem i dudniący z głośników, nachalny, 
niepokojący dźwięk bicia serca, który z czasem przemienia się 
w tykanie zegara. Widzowie wstępują do piekła kreowanego na 
scenie przez Grupę Projekt, członków Studenckiego Teatru Cezar. 
Jego granice wyznacza okrąg, mieniący się na czerwono, opresyjna 
przestrzeń. Wewnątrz tkwi w zastygłych pozach pięcioro ubranych 
zwyczajnie ludzi. Od początku bazą spektaklu jest napięcie, 
niepewność i niepokój. 

W sposób naturalny nasuwa się skojarzenie z Boską Komedią. 
Lecz w tym przypadku przewodnikiem po kręgach piekła nie jest 
Wergiliusz, tylko Kruk. Jego rola znacznie wykracza poza oprowa- 
dzanie po najgorszych zakątkach zaświatów. Staje się on dla czte- 
rech kobiet i mężczyzny kimś na kształt psychoanalityka. Żeru-
je na życiowych błędach i cieszy się z każdego przejawu zła jaki 
wykazują kolejno odpytywani rozmówcy. Ten rodzaj terapii, która 
wcale nie ma na celu przyniesienia ulgi jest konfrontacją pragnień 
i poglądów na życie z perspektywy dzieciństwa oraz bolesnej kon-
frontacji z rzeczywistością. Żaden z bohaterów nie wyszedł obron-
ną ręką ze zderzenia z życiem. Wysłuchujemy kolejnych opowieści, 
które są bazą dla wyobraźni. Widz występuje w roli uprzywile-
jowanej, może sobie sporo dopowiadać i nadawać wygląd snutym 
historiom. Wśród skazańców na wieczne utrapienie są między 
innymi morderczyni, gwałciciel i samobójczyni. Ze sceny padają 
słowa pełne goryczy i niezgody na los, przeplatane przedszkolną 

Prosto z piekła

O spektaklu Jestem tylko ja grupy Projekt ze Studenckiego 
Teatru Cezar

Martyna Bielinska
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nieproszonych gości. Jest charyzmatyczny, przekonujący, wyra-
zisty. Pozostałe postacie są równie ciekawe. Córka i jej koleżanka – 
z lekka przygłupie dwudziestoletnie panny, o których sam Libertyn 
mówi per „analfabetki”, zostały zagrane z wielkim urokiem, a także 
z widocznym zrozumieniem naiwności i lukrowanej głupoty posta-
ci. Małżonka Diderota, postawna matrona, z dnia na dzień stwier- 
dza, że nie chce już być więcej zdradzana, mimo że mąż robi to od 
20 lat. Pozostawia go w niepewności co do własnej wierności. Mimo 
to, to osoba wzbudzająca współczucie – bo któż by chciał być nag-
minnie zdradzany, nawet w komedii. Postać bardzo ładnie zagrana. 
Podobnie jak wydawca Encyklopedii, który z wielkim wdziękiem, 
przekonuje samego Diderota do zdefiniowania ostatniego pojęcia. 
No i w końcu malarka-hochsztaplerka. Uwodzicielska, seksow-
na, zachęcająca do grzechu kobieta w kwiecie wieku, mogąca się 
niejednemu mężczyźnie podobać, grana jest z umiarem, wyczu- 
ciem i smakiem. Elementy te są tu szczególnie ważne. Bez takich 
ograniczeń byłaby to zwykła prostytutka. A tak nie mogło być. 
I nie było. 

Choć sztuka jest łatwa i przyjemna, zachęca do myślenia. 
Stawia pytania: Czym jest „moralność”? Jak ją zdefiniować? Czy 
utożsamić z „etyką”? Każdy, jeżeli zechce, może spróbować na nie 
odpowiedzieć. Dzięki temu sztuka nie będzie tylko komedyjką, 
lecz uniwersalnym pytaniem o sens moralności w życiu człowieka.

      
Jan Uniejewski 

1 Definicja przypisywana Benedyktowi Chmielowskiemu, autorowi pier-
wszej polskiej encyklopedii z lat 1754-1764.

micznie potęgują duszną atmosferę. Trzy aktorki niczym anioły 
stróże (choć w tej sytuacji raczej diabły) przyjmują na siebie role 
ukierunkowywania naszego nieszczęsnego bohatera. Każda z nich, 
reprezentując raz bardziej, raz mniej optymistyczne podejście do 
tematu bawi się nim, popychając, oddając sobie wzajemnie, coraz 
głębiej zamykając go w okowach systemu. I raz wzmacnia to strach 
przed kolejną próbą, a raz determinację do czynu. Transformacja 
głównego bohatera jest zresztą najciekawszym, najbardziej dyna- 
micznym wątkiem spektaklu.

W ten pozornie uporządkowany algorytm, tworzony przez 
tekst Pereca, poza absurdem i specyficznym humorem wkrada 
się również (a może przede wszystkim?) szaleństwo. Patrzymy 
na sceny, w których przestraszony, zmiażdżony bohater zaczyna 
się miotać, tańczyć, nakręcać… co pomimo próby zbudowania 
maszynowej atmosfery, wprowadza raczej wrażenie pewnego cha-
osu. Wszak w sprawnym algorytmie wyjście powinno być jedno: 
w 50% szansie, że podwyżka jednak zostanie udzielona, wobec 
50% zagrożenia, że trzeba będzie zaczynać od nowa. Łodzia- 
nie proponują inny sposób przerwania tego koła. Niczym deus ex 
machina następuje jakiś błąd pętli, zerwanie działania systemu, 
wyjątek krytyczny. 

Ale czy naprawdę jest to jedyne wyjście? I najsłuszniejsze? 
Motyw algorytmu nawet po tym nas nie opuszcza. Także poza kor-
poracją wszystko zdaje się być zdeterminowane. Bohater próbuje 
się wreszcie, po raz pierwszy temu przeciwstawić. Niby skutecznie 
– ale czy rzeczywiście zwycięstwem jest przejęcie nad systemem 
władzy, dla własnych, czysto egoistycznych potrzeb?

Marek Skrzetuski

Marek Skrzetuski

Algorytm szalenstwa

O spektaklu Podwyżka… Teatru Nieobliczalnego Politechniki 
Łódzkiej

piosenką, kołysanką, sekwencją taneczną, zwykle urywane nagle 
gwałtownym zapadnięciem w sen. Za każdym razem jest to ko- 
szmar, którego końca nie widać.

Spektakl Jestem tylko Ja porusza całe spektrum problemów. 
Rozliczenia czynione z „piekielnej perspektywy” dotykają kwestii 
wiary, relacji międzyludzkich czy przykrej przypadłości naszego 
gatunku, jaką jest mądrość po szkodzie. Kruk – rodzaj współ- 
czesnego trenera personalnego wbija do kolejnych głów nową in-
strukcję obsługi człowieka. Zaszczepia egoizm. Krzykiem, a niekiedy 
argumentami siłowymi przekonuje, że tylko licząc na siebie czło- 
wiek nigdy się nie zawiedzie. Zachęca do stawiania swojego Ja 
w miejsce Boga. Tak lista potencjalnych utrapień maleje. Lecz 
należy pamiętać, że tkwimy w jednym z kręgów piekła. Stąd wydaje 
się, że jest to wizja antyżycia. Chociaż patrząc na wciąż rozwijają-
cy się kult jednostki, można potraktować tę wypowiedź sceniczną 
jako ostrzeżenie. 

Grupa Projekt dokonała przedsięwzięcia bardzo autorskiego. 
Sam tekst jest interesującą bazą do teatralnych poczynań. Mini-
malne dekoracje i skupienie się na roli oraz mocy oddziaływania 
słowa i dźwięku w teatrze sprawiają, że ta historia zaczyna wi- 
dza obchodzić. Zaprezentowane zostały różne poziomy gry aktor-
skiej, co rzutuje na wiarygodność wymowy spektaklu. Lecz co naj- 
ważniejsze, członkowie Studenckiego Teatru Cezar tworzą zgrany 
zespół pasjonatów, co uwidacznia się także w tej propozycji.

Kompania Teatralna Mamro, wykorzystując współczesny 
tekst E.E. Schmidta, przenosi widzów w realia osiemnastowiecznej 
Francji, gdzie nielegalnie powstaje, pod redakcją Denisa Diderota, 
monumentalne dzieło, perła wśród licznych owoców Oświecenia 
– Encyklopedia. Ma ona wytłumaczyć każdemu (cóż za egalita- 
ryzm) z czego się składa, czym jest i jak funkcjonuje świat. Nie jest 
to zadanie łatwe. I choć uniknięto zdefiniowania pojęcia „koń” 
przez postawienie postulatów definiujących i stwierdzenia – „jaki 
koń jest, każdy widzi”1 , to jej przyszłość zawisła na włosku. Denis 
Diderot, tytułowy Libertyn, który oprócz badań stricte filozo- 
ficznych, oddaje się, z wielkim zamiłowaniem, badaniom – po- 
wiedzmy – stricte erotycznym, musi przyjść współautorom dzieła 
w sukurs. Czy podoła? Czy Encyklopedia ukaże się w całości? 

Libertyn pewien, że autorzy poszczególnych haseł wywiążą 
się ze swoich zobowiązań, a dzieło ukaże się w całości, oddaje się 
zabawom z malarką-portrecistką, której nie podejrzewa o złe za- 
miary. Jakże zły jest, gdy okazuje się, że nie ma komu zdefinio-
wać ostatniego pojęcia, wcale nie najłatwiejszego – „moralność”. 
Nie ma jednak na tyle silnej woli, by zabrać się z miejsca do pracy. 
W zredagowaniu hasła przeszkadzają mu najróżniejsze okolicz- 
ności – od niespodziewanych odwiedzin zazdrosnej małżonki, 
przez podstępne wymuszenie zgody na samotne macierzyństwo 
córki, po udaremnioną kradzież kolekcji francuskiego malarstwa, 
jaką nabył dla Carycy Katarzyny Wielkiej. Na domiar złego, co rusz 
do drzwi puka wydawca domagając się zakończenia prac. 

KTM przedstawia te komiczne okoliczności wspaniale. 
Diderot miota się jak w szale pomiędzy odstępowaną co chwila, 
rozpaloną do czerwoności, kochanką-złodziejką, a odprawianiem 

Jan Uniejewski

Perypetie moralnosci pewnego filozofa

O spektaklu Libertyn Kompanii Teatralnej Mamro z Warszawy

Podwyżka… George’a Pereca jest tekstem wyjątkowym – ni 
to dramatem, ni to kwestionariuszem. Zamyka akcję w systemie 
zerojedynkowym, orientując czytelnika na alternatywę. Albo, 
albo, 50% szans powodzenia i brak innego, realnego wyjścia. Choć 
pisana na scenę, jest zarazem szalonym wyzwaniem scenicznym, 
przenoszącym rzeczywistość w okowy algorytmu. Ale czy da się 
ten algorytm przełożyć na spektakl?

Na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi. Bo choć Pod-
wyżka… w wykonaniu łódzkiego teatru kwestię tę sygnalizuje 
i nieustannie się do niej odwołuje, to jednak ucieka od sfor-
mułowania jakiejkolwiek odpowiedzi. W istocie jest to raczej spek-
takl oparty na wprowadzonych przez Pereca motywach, niż adap-
tacja. Trochę szkoda, bo algorytm został przez to doprecyzowany 
i utracił swą uniwersalność.

Nie mamy do czynienia z perecowskim everymanem, ale 
z sytuacją bardziej skonkretyzowaną. Nasz bezimienny wprawdzie 
bohater ma żonę, trójkę dzieci i pracuje w przedmiotowej korpo-
racji od 14 roku życia, zarabiając ściśle określoną (po odliczeniu 
składek, podatków i potrąceń) kwotę. Ta sytuacja wymusza na nim 
prośbę – nie, żądanie podwyżki od swojego kierownika działu. 
A jak każdy wie, doprowadzenie do rozmowy w tego typu kwestii 
jest wyjątkowo skomplikowane.

Jak na politechnikę przystało, istotną rolę w spektaklu 
spełniają warstwy wizualna, świetlna i audialna. Wyświetlane 
obrazy wprowadzają głęboko w rozległe korytarze korporacji, po 
których przemieszczać się bez pomocy GPS-u nie sposób. Ryt-
miczna muzyka pogłębia wrażenie zamknięcia, a światła dyna- 

Prymat pasji w teatrze

Rozmowa z Tatianą Malinowską-Tyszkiewicz – reżyserem, kie-
rownikiem oraz opiekunem Teatru Nie Ma ze Szczecina.

Martyna Bielińska: Proszę powiedzieć czemu warto wybrać się 
na wyreżyserowane przez Panią Kroki?
Tatiana Malinowska–Tyszkiewicz: Najważniejszą zaletą tego 
przedstawienia jest fantastyczny tekst współczesnego hisz-
pańskiego dramaturga.

Co zaważyło o wyborze groteskowej sztuki Antonia Alamo? 
Ten tekst jest przede wszystkim bardzo ciekawie napisany. 
Z jednej strony jest współczesny, z drugiej podejmuje problemy 
ponadczasowe: słabość, starość, relacja rodziców z dziećmi, pro- 
blemy pokoleniowe i związana z nimi niemożliwość porozumienia. 
Łącznikiem między pokoleniami stanie się karaluch. Dla jednych 
będzie problemem, dla innych przyjacielem, ale wszyscy będą 
musieli potraktować go jako punkt odniesienia. Sztuka Antonia 
Alamo urzekła mnie przede wszystkim komizmem w ukazywaniu 
problemów i ich niestandardowymi rozwiązaniami. Jednocześnie 
ta groteskowość nie pozbawia prezentowanych problemów 
tragiczności. Tekst zrobił na mnie po prostu ogromne wrażenie. 
Zastrzegam jednak, że poczyniliśmy pewne zmiany z nadzieją, że 
nie przysłonią one interesującej nas wymowy sztuki. 

Pozostały cztery bohaterki. Niekiedy ten tekst jest traktowa-
ny jako przykład „nurtu kobiecego”. Czy zgodziłaby się Pani 
z takim twierdzeniem? Jak jest w przypadku Waszego przed- 
stawienia?
Wymowa naszego przedstawienia zdecydowanie nie jest feministy-
czna, czy wpisująca się w „nurt kobiecy”, tego typu interpretacji 
należy się wystrzegać. Kobiecy punkt widzenia w przypadku Kro-
ków wydaje mi się mało interesujący, ale jest to wyłącznie moja 
perspektywa.

Martyna Bielinska

Czego zatem może spodziewać się publiczność II Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatrów Studenckich? Zaskoczenia formą, 
a może treścią?
Uważam, że forma w teatrze jest czymś może chwytliwym, ale nie 
docelowym. To znaczy dążenie wyłącznie do formy jest bezsen-
sowne. Taki pogląd odbiega od mojego postrzegania tego z czym 
powinien wiązać się spektakl. Forma przedstawienia Kroki pow-
stała jako odpowiedź na to, co chcieliśmy przekazać. Znów wracam 
do treści, która moim zdaniem jest elementem najciekawszym. 
Mam nadzieję, że uda nam się zaskoczyć widzów nieoczekiwa- 
nym rozwiązaniem problemów. Także samo ich ujęcie powinno 
zainteresować widownię. Ponadto uważam, że ogromnym atutem 
naszego przedstawienia jest aktorstwo. Odtwórczynie ról dosko-
nale przedstawiają wiele odcieni relacji z karaluchem, co jest nie-
codziennym wyzwaniem dla aktora.

Spektakl Kroki został kilkakrotnie nagrodzony na festiwalach 
za aktorstwo oraz reżyserię. Na czym polegała Pani praca z ak-
torkami? Jak zostało osiągnięte porozumienie?
Kluczem przy tego rodzaju współpracy jest mój stosunek do ak-
torów. Nie traktuję ich jak amatorów. Dla mnie nie ma różnicy 
czy aktor ma dyplom, czy nie. Nasza praca polega na usiłowaniu 
zrozumienia postaci oraz zawartych w sztuce problemów, a także 
na własnej interpretacji tekstu. Opisany „mechanizm ”przy okazji 
każdego spektaklu pozostaje ten sam. Jest to żmudny proces. 

Otwarcie przyznaje się Pani do bycia pracoholikiem. Czy wy-
maga Pani absolutnego poświęcenia i zatracenia w teatrze od 
swoich współpracowników?
Tak. W tej kwestii jestem despotyczna. Nie wymagam, by moi 
współpracownicy poświęcali dwadzieścia cztery godziny, ale 
dwadzieścia na pewno (śmiech). Staram się pamiętać, że oni mają 
swoje życie. Koryguję wymagania również dlatego, że przecież nie 
jest to teatr profesjonalny. Jako człowiek uczę się wyrozumiałości 
od początku pracy zawodowej. 

W jednym z wywiadów stwierdziła Pani, że Niemaki, jak nazywa 
Pani swoich podopiecznych, nie są teatrem zawodowym, ale nie 
mieszczą się w nurcie amatorskim. Czy mogła by Pani rozwinąć 
tę myśl?
Najpierw musimy określić, jak rozumiemy pojęcie teatr amatorski. 
Jeżeli jako pochodną od słowa uwielbiać, kochać, to jak najbardziej 
Teatr Nie Ma może być tak definiowany. Natomiast jeśli to pojęcie 
zamyka się w haśle performance, to nasze działania mają się ni-
jak do tak rozumianego teatru amatorskiego. Wciąż mam problem 
z jednoznacznym nazwaniem naszych poczynań artystycznych. 
My realizujemy przedstawienia, wyjeżdżamy na festiwale, ucze-
stniczymy w warsztatach, ale również mamy swój repertuar, nie 
będąc teatrem repertuarowym. Trudno mi określić precyzyjnie 
nasze działania. 

Śledząc repertuar Teatru Nie Ma, ma się wrażenie ogromnej 
swobody i pełnej dowolności realizowanych przedstawień: od 
klasyki, Gogola, Shakespeare’a, Becketta, przez Sarah Kane czy 
sceniczne wydanie autobiografii Marilyna Mensona. Czy równie 
dobrze odnajduje się Pani w każdej z tych odsłon teatralnych? 
Owszem. Dla mnie każdy tekst, który czytam, musi zawierać coś 
nurtującego, co zaprząta myśli i wymaga zajęcia stanowiska. Rodza-
jem filtra jest mój światopogląd oraz doświadczenie. Skłamałabym 
mówiąc, że jestem absolutną przeciwniczką przemocy na scenie. 
Tak naprawdę na scenie może zdarzyć się wszystko z tym zastrzeże-
niem, że wiemy po co używamy takich środków wyrazu. Wte- 
dy wszelkie brudy wyciągane na sceniczne deski, nawet gwałt czy 
przemoc nabierają sensu. Jeżeli te elementy są wprowadzone dla 
wyższych celów jako środek do dalszych działań, to jest zupełnie 
inaczej odbierane. Często używa się na scenie przemocy wyłącznie 
by zszokować widza. Niestety moim zdaniem we współczesnym te-
atrze bardzo rzadko jest zadawane pytanie „po co robię spektakl?”. 
Jest wyłącznie forma i chęć zszokowania oraz płytkiego zaciekaw-
ienia, zupełnie zapomina się o powodach tworzenia.

Między Panią a współtwórcami Teatru Nie Ma jest obecnie prze-
paść pokoleniowa. Czy dobór repertuaru oraz współpraca wy-
magają pójścia na kompromis?

Mam nadzieję, że tego nie można nazwać kompromisem. Dla 
mnie to słowo ma negatywny wydźwięk. Nie chciałabym od- 
bierać współpracy z moimi aktorami jako kompromisu. Moim 
zdaniem, kiedy to nastanie, Teatr Nie Ma umrze. Teatr nie może 
być budowany na kompromisie. Nasz teatr wyrasta ze zgody co do 
komunikatu, wypowiedzi. Kompromis uniemożliwiał by klarowne 
konstruowanie wypowiedzi scenicznej. Wkradł by się poprzez 
niego fałsz, a to by rzutowało na naszą wiarygodność. 

Jak należy rozumieć postulat poszerzenia przestrzeni teatralnej 
jaki wysuwa Teatr Nie Ma?
Problem grania spektaklu w innej przestrzeni absolutnie dla nas 
nie istnieje. Potrzebujemy wyłącznie kilku godzin by oswoić prze- 
strzeń. Wydaje mi się, że to zasługa tego, iż priorytetem dla nas jest 
wyeksponowanie istoty problemu. Aktorstwo, będąc bardzo żywą 
więzią między ludźmi, zdolnością odreagowywania na partnera 
w tej sekundzie, pozwala na dowolność w doborze miejsca do 
odgrywania spektaklu. Może on być prezentowany na ulicy, 
w mieszkaniu, gdziekolwiek. Jesteśmy otwarci na eksperymento- 
wanie z przestrzenią. Regularnie jeździmy na fantastyczny festiwal 
do Nastazina gdzie gramy w stodole. Bywały sytuacje, kiedy gry-
waliśmy na ulicach. Obecnie pracujemy przy Uniwersytecie Szcze- 
cińskim i mamy do dyspozycji bardzo komfortową scenę oraz 
profesjonalny sprzęt. Gramy także w Teatrze Krypta i w Klubie 13 
Muz.

Jest Pani związana z Teatrem Nie Ma już 14 lat. Czy na prze- 
strzeni czasu koncepcja teatru ulegała zmianie?
Dla mnie teatr pozostaje tym samym, bardzo ważnym elementem 
mojego życia. Bardzo bym chciała by taką samą rolę odgrywał dla 
całego zespołu oraz dla naszej widowni. Teatr Nie Ma jest dla mnie 
dowodem na to, za marzenia się spełniają. Pragnęłam żeby moi 
podopieczni, którzy zaczynali jako dzieci, trwali w zespole również 
gdy będą dorośli i tak też się stało. W przypadku Teatru Nie Ma 
większość twórców jest ze mną od samego początku. Pewne zmia-
ny zachodzą naturalnie, bo zmieniamy się jako ludzie. Choć ogólna 
koncepcja i waga teatru jest niezmienna od lat. 

Zajmuje się Pani teatrem od wielu lat – czy konieczne jest 
podsycanie tej pasji? Czy reżyserowanie wciąż przynosi tyle 
samo satysfakcji i frajdy? 
Owszem. Odkąd zajęłam się reżyserią w jednostce wojskowej na 
Syberii przed wieloma laty, moja pasja aż kipi, stan zaangażowania 
pozostaje absolutnie bez zmian.

Ciąg dalszy wywiadu na stronie www.teatrakcje.pl

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!

Program II Ogólnopolskiego Festiwalu  
Teatrów Studenckich


