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na zamknięcie
Kilka słów

Ósmy numer naszych „Zeszytów Nauko‑
wych” zamyka moją ośmioletnią pracę na sta‑
nowisku rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krako‑
wie. Dlatego – nawiązując do tekstu prof. 
Jerzego Stuhra (Kilka słów na otwarcie) jako 
ustępującego w 2008 roku rektora – pozwa‑
lam sobie na te „kilka słów na zamknięcie”…

Wydając osiem lat temu zerowy numer 
naszego pisma byliśmy zdeterminowani, by 
mieć łamy dla promocji Uczelni i dla nauko‑
wej aktywizacji pedagogów, ale i pełni obaw 
czy to ma sens, czy się przyjmie… Dziś nikt 
nie ma już tych wątpliwości: „Zeszyty” wdru‑
kowały się w naszą strukturę – bez wzglę‑
du na nierytmiczność ukazywania się kolej‑
nych numerów i bez względu na różnorodną 
zawartość, która najczęściej stanowi eintopf. 

Ale to może jest zaletą naszego „naukowego 
czasopisma”? Dzięki „Zeszytom” mamy zapis 
tego, co wydarzało się w Uczelni: mamy zapi‑
sy konferencji i warsztatów, fragmenty prac 
stanowiących przewody pedagogów PWST, 

fragmenty ciekawych prac magisterskich 
naszych studentów… To ostatnie cieszy naj‑
bardziej – aktywność studentów udokumento‑
wana pisemnie – oby zajmowała coraz więcej 
miejsca w kolejnych numerach „Zeszytów”. 
Nie wątpię bowiem, że będą publikowane 
następne numery, że starczy sił, czasu i deter‑
minacji p. Ewie Gawłowskiej, której „Zeszy‑
ty” są ukochanym dzieckiem i która pilnuje 
nas wszystkich, by to dziecko dopieszczać. 

Nawiązując do sygnowanego jako zerowy 
numeru „Zeszytów”, namawiałabym wszyst‑
kich do ponownego przeczytania jego skrom‑
nej zawartości. Jest tam bowiem zapis panelu 
dyskusyjnego „Szkoła a nowy teatr”, który 
odbył się w listopadzie 2006 roku z inicjaty‑
wy ówczesnego rektora prof. Jerzego Stuhra 
w sześćdziesiątą rocznicę istnienia naszej 
Uczelni. Przeczytałam ten tekst na świeżo 
z wielkim zainteresowaniem i emocjami – 
mimo upływu dziesięciu lat od tego panelu 
wszystkie pytania, które zadawali sobie jego 
uczestnicy, są ciągle zasadne i aktualne…
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Warto do nich wrócić, w siedemdziesią‑
tym roku istnienia krakowskiej PWST; warto 
zastanowić się, dlaczego wiele z tych istot‑
nych spraw ciągle czeka na podjęcie i wdroże‑
nie w życie Uczelni, w programy kształcenia. 

Warto może przypomnieć również w tym 
jubileuszowym roku wszystkich dotychczaso‑
wych rektorów, którzy stali na czele krakow‑
skiej Uczelni, budując tak jak umieli i tak jak 
im sytuacja pozwalała, siłę naszej siedemdzie‑
sięciolatki.

Tu jedna uwaga – pierwszym kierującym 
szkołą teatralną w Krakowie w 1946 roku 
został Juliusz Osterwa, którego możemy uwa‑
żać za naszego „ojca założyciela”. Robił to 
tylko przez rok, do czasu swojej śmierci. 
Od roku 1947 do 1953 wobec kierujących 
uczelnią używano tytułu „dyrektor” – nazwy 
„rektor” używa się dopiero od 1953 roku.

Juliusz 
Osterwa

1946–1947

Eugeniusz 
Fulde 

1949–1950
1968–1972

Bronisław 
Dąbrowski 
1963–1968

Tadusz 
Burnatowicz 
1950–1963

Władysław 
Woźnik 

1947–1949

Jerzy 
Krasowski 
1972–1981
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Drodzy 
Przyjaciele,
pamiętając o tych fundamentach budowanych przez siedemdzie‑
siąt lat i dziękując za wspólne osiem lat mojego rektorowania 
w PWST, dziękuję też Wam wszystkim za „Zeszyty Naukowe”, 
za „Bibliotekę Zeszytów Naukowych”, za wysyp konferencji, za 
wydawnictwa, za Forum Młodej Reżyserii i życzę – a może lepiej 
życzmy sobie – by akademickość naszej starej dobrej Alma Mater 
dokumentowana uprawnieniami naszych wydziałów, rozwo‑
jem kadry naukowo ‑dydaktycznej, osiągnięciami i nagrodami 
naszych studentów i pedagogów była wartością ciągle rosnącą!

Ufam, ze tak będzie: Uczelnia zostaje w dobrych rękach 
nowych władz, którym życzę niniejszym satysfakcji, pomyślno‑
ści i dobrej energii.

prof. Ewa Kutryś 

Danuta 
Michałowska
1981–1984

Jerzy 
Trela

1984–1990

Jerzy 
Stuhr

1990–1996

Jacek 
Popiel

1996–2002

Jerzy 
Stuhr

2002–2008

Ewa 
Kutryś

2008–2016
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Kształcenie aktora lalkarza i reżysera 
teatru lalek w odniesieniu do 
współczesnego teatru lalkowego, 
Wrocław 13–16 maja 2015

aktorów i reżyserów, czy inspirować do wła‑
snej drogi artystycznej,

– czy w większym stopniu uzależniać pro‑
ces kształcenia od własnych programów 
dydaktycznych, czy odnosić się do wymagań 
współczesnego teatru lalkowego,

– czym powinna się charakteryzować syl‑
wetka uczelni teatralnej i jakie wymaga‑
nia stawiają przed absolwentem dyrektorzy 
teatrów, 

– czy absolwenci wydziałów lalkarskich, 
aktorzy i reżyserzy są właściwie przygoto‑
wani do realizacji współczesnego repertuaru 
w teatrach lalkowych 

Swoje wypowiedzi przedstawili: prof. Wie‑
sław Hejno, prof. Mirosław Kocur, mgr Nada 
Uherowá, mgr Michał Kowalczyk, dr Arka‑
diusz Klucznik, student Wydziału Lalkarskie‑
go Nikos Kotowicz i student reżyserii teatru 
lalek Bartosz Kurowski.

kierownik Pracowni Naukowo Badawczej 
Dokumentacji Historii Teatru Lalek

prof. Jacek Radomski

Konferencje naukowe

Pracownia Naukowo Badawcza Dokumen‑
tacji Historii Teatru Lalek w ramach swo‑
jej działalności zorganizowała konferencję 
naukową na temat: „Kształcenie aktora lal‑
karza i reżysera teatru lalek w odniesieniu do 
współczesnego teatru lalkowego”. W proble‑
matyce konferencji znalazły się najistotniejsze 
zagadnienia doskonalenia procesów kształ‑
cenia w kontekście poziomu artystycznego 
i repertuarowego współczesnego teatru lalek 
jako przyszłego miejsca pracy absolwentów 
wydziałów lalkarskich i kierunków reżyserii 
teatrów lalek. W konferencji uczestniczyli 
teoretycy z dziedziny teatru lalek, dyrektorzy 
teatrów, reżyserzy, aktorzy, pedagodzy i stu‑
denci. Konferencja odbyła się w ramach Mię‑
dzynarodowych Spotkań Szkół Lalkarskich, 
które odbyły się w dniach 13–16 maja 2015 
roku w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
W Krakowie, filia we Wrocławiu. 

Prelegenci poruszyli następujące tematy:
– cele szkolnictwa teatralnego,
– czy uczelnie teatralne powinny w więk‑

szym stopniu doskonalić warsztat przyszłych 
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 Wybrane problemy  
   reżyserii 
i gry scenicznej lalką

WIESŁAW HEJNO

Dydaktyka reżyserii i gry lalką teatral‑
ną mają oparcie w tradycji kształtowania 
teatru. W naszym doświadczeniu teatralnym 
ta dydaktyka ujawnia się nową wizją. To, 
jak się uczy studentów, jakie treści i metody 
kształcenia stosują poszczególni nauczyciele, 
wynika z badania warsztatowego i artystycz‑
nego roli scenicznej. Dydaktyka artystyczna 
ma własne uwarunkowania kulturowe. War‑
tość i jakość tych uwarunkowań opiera się na 
stałych i zmiennych odniesieniach do prakty‑
ki scenicznej nauczyciela.

Z jednej strony mamy tradycję sceniczną 
teatru lalki, z drugiej zaś zmienną koniecz‑
ność odniesień do współczesności. Sama 
lalka, będąc formą plastyczną, ulega prze‑
kształceniu. Nie znika jej istotowość. Pozosta‑
je jako środek wyrazu artystycznego, lecz jej 
wyraz plastyczny, a zatem i warunki prezen‑
tacji scenicznej, ulegają przemianie. Paradoks 
stabilizacji i przemiany lalki jest jej poten‑
cją kreatywną. Zatem nauczanie lalkarstwa 
i kształcenie aktora i reżysera lalki, oparte 
na naśladownictwie aktora i reżysera teatru 
osoby nie mogą być tożsame ze sztuką lalki. 

Powstaje pytanie o źródłowość tej lalkowej 
inicjacji.

Naśladownictwo rzeczywistości realnej 
w lalce, jako metoda twórcza odzwierciedle‑
nia życia na scenie, mieści się w swoistej naiw‑
ności. Odrzucenie lalki jako metafory zuboża 
czy wręcz odrzuca poetykę tego teatru. Ma 
ona zatem swoje znaczenie, widoczne w prak‑
tyce scenicznej. Ciągle mamy jednak jeszcze 
niewykorzystaną potencję teatru lalki, który 
możemy nazwać inicjacją kreacją. Ponieważ 
lalka, figura plastyczna podlega stałej odna‑
wialności. Trzeba lalkę i jej świat wykreować.

Nauczanie aktorstwa i reżyserii lalkowej 
to proces indywidualnego poznania sztuki 
teatru lalki i gry scenicznej. Aspekt indy‑
widualności studenta to jedyna wartość 
wymagająca dbałości i rozwoju w procesie 
dydaktycznym. Tak jak lalka, indywidualność 
nauczyciela jest wartością niewymierną i nie‑
zastępowalną.

Nauczyciel i student wspólnie rozwiązu‑
ją zadanie sceniczne, lecz nauczyciel jest 
w innym wymiarze relacji ze sztuką niż 
student. Student uczestniczy czynnie w akcji 
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scenicznej, nauczyciel – wspomaga wysiłki 
studenta analizą zadania, oceną krytyczną, 
wskazówkami warsztatowymi, wyznacze‑
niem celu itp. Nie mówię tu rzeczy nowych. 
Natomiast chcę utwierdzić przekonanie, że to 
jedyna relacja i jedyny cel wyznaczający sens 
tej relacji.

Mówi się o metodach nauczania aktor‑
stwa i reżyserii. W tym wypadku metoda to 
artysta i człowiek. Nauczyciel, który w opar‑
ciu o swoje doświadczenie sceniczne, swój 
pogląd artystyczny i własne dokonania stara 
się zrozumieć i przekazać studentowi to, 
co sam wie i czego dokonał, w jakimś sen‑
sie oddaje studentowi, przyszłemu artyście 
teatru, cząstkę własnej istotowości. Ponadto, 
ten nauczyciel wie, że czas miniony nie jest 
czasem przyszłym, lecz pobudzeniem, przeka‑
zaniem tradycji, kontynuacją i odnowieniem. 
Czas przeszły lalki jest źródłem jej powstania, 
z którego wypływa nowa myśl, treść i forma.

Między sposobami uczenia aktorstwa 
i reżyserii lalkowej istnieją różnice. Pierwsza 
metoda bliska jest nauce rzemiosła wymaga‑
jącego stosowania stałej technologii, użycia 
określonych narzędzi i preparatów.

Na drodze dydaktycznej student lalkarstwa 
otrzymuje od nauczyciela zadanie w formie 
sceny „z życia”. Uruchamia się proces odtwo‑
rzenia sytuacji poprzez przyjęcie okoliczności 
założonych. Czyli niemal detektywistyczne 
odtworzenie na scenie sytuacji przyjętej jako 
realna. Okoliczności założone to rzeczywiście 
trwała formuła, lecz nie tylko w celu realizacji 
formy teatru psychologiczno ‑realistycznego. 
To formuła podstawowa zdefiniowana, dają‑
ca początek wszystkiemu, co nastąpi dalej. 
Jednak w teatrze lalki, specyficznej konwencji 
scenicznej, lalka jest zawsze intencjonalnie 
zdefiniowana. Daje początek scenicznemu 
życiu i niczego nie żąda, oprócz lalkarza.

Na scenie przyjmuje się rolę narzuconą 
przez teatralną konwencję. Spokój pojawia 

się wtedy, kiedy w grze studenta nauczyciel 
zobaczy swój „własny obraz”. Jeśli nauczyciel 
mówi: „szukaj własnego rozwiązania, nie 
staraj się powtarzać za mną”, stawia studenta 
w niewygodnej dla niego sytuacji. Nauczyciel 
wymaga aktywności. Bierność w sztuce jest 
zaprzeczeniem jej istoty.

Relacje między nauczycielem lalkowej gry 
aktorskiej i reżyserii a studentem to rodzaj 
umowy polegającej na zawierzeniu. A zatem 
wzajemnym zaufaniu, prawdzie i uczciwości. 
Co winno być przedmiotem nauczania? Wiele 
tych zagadnień zostało opisanych również 
przez praktyków zawodu.

Są teatry, w których lalki nad parawa‑
nem odtwarzają naturalne zachowania ludzi 
i zwierząt. Oddać siebie lalce człowieka czy 
zwierzęcia ma w sobie coś z aktu ofiary.

Ale z czego właściwie się korzysta dzisiaj 
w nauce zawodu aktorstwa lalkowego? Czy 
jest tak, że co aktor, to szkoła? Każdy ma 
swoją metodę i stosuje ją z dobrym skutkiem? 
Czy też metody sobie, a talent i tak się rozwija 
własną drogą?

Sztuka widowiskowa stała się ekspansyw‑
na. 

Kusi pytanie pierwsze, o wewnętrzną dys‑
cyplinę uczenia aktorstwa i reżyserii lal‑
karskiej. O porządek, według którego to 
uczenie i kształcenie przebiega. Jaki jest jego 
kontekst zawodowy i społeczny? Umiejętność 
odkrywania przez szkołę talentów, wrażli‑
wość szkoły na zmieniający się czas. Estetyka, 
ludzie, formy, obyczaje, wreszcie pytanie, kto 
to taki – aktor lalkarz, reżyser lalki? Twórca, 
odtwórca czy mistyfikator i pajac? Ryzy‑
kowna jest próba odpowiedzi. A odpowiedź 
sama… Niemożliwa? Brak tutaj zgodnych 
poglądów zainteresowanych stron.

Również i dlatego, że nie zawsze umiemy 
rozpoznać rzeczy ważne. Ponieważ nauczyli‑
śmy się je bagatelizować. Zbyt często żąda się 
od nas rzeczy mniej ważnych.
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Nauczyciel ‑reżyser jest osobą patrzącą 
z zewnątrz na działania studenta. Widzi 
to, czego ćwiczący z natury rzeczy widzieć 
nie może, bowiem „jest w środku”. Nie ma 
możliwości oglądu wykonywanej czynności. 
Nawet jeśli to, co robi zarejestruje na wideo. 
Zobaczy wtedy przy odtwarzaniu płaski 
obraz, w wycinkach, pozbawiony kontekstu. 
Ćwiczący musi polegać na opinii nauczyciela. 
Ocena nauczyciela, wyrażana lapidarnie, np.: 
jest krzywo, źle robisz, powiedz głośniej, 
dobry ruch, gest bez wyrazu. Wszystkie uwagi 
ćwiczący student odbiera jako ingerencję 
w to, co w tym momencie robi. To znaczy, 
do siebie, przez lalkę. Aby poprawić ćwi‑
czenie, uzyskać zadowalający efekt, musi 
odpowiednio pokierować całym sobą, sys‑
temem swoich czynności. Ciałem, głosem, 
ruchem, które budują ów końcowy rezultat. 
Dotyczy to działań motorycznych organizmu, 
świadomości i kontekstu emocjonalno‑
 ‑estetycznego.

Niekiedy nauczyciel podnosi do poziomu 
cnoty naśladowcze zachowania realistyczne. 
Jeśli to dotyczy sposobu bycia, manier, kon‑
taktów międzyludzkich, należy przyklasnąć. 
Pod warunkiem jednak oryginalności, nie 
naśladownictwa. Sytuacja wygląda zgoła ina‑
czej, gdy, być może nieświadomie, usiłujemy 
powielać własny obraz w ciałach innych ludzi.

Aktorstwo i reżyseria wymagają namysłu 
i ostrożności.

Po pierwsze, już w punkcie wyjścia rzecz 
jest chybiona, jeżeli bezkrytycznie naśladuje‑
my. Po drugie, dlaczego uważamy, że jesteśmy 
doskonali w tym, co robimy? I każemy po 
siebie powtarzać. Po trzecie wreszcie, jaki 
praktyczny pożytek może mieć „nasz sobo‑
wtór”? Jeśli nie jest mną, bo być nie może, to 
będzie lepiej, kiedy student uruchomi własną 
wyobraźnię i powoła do istnienia postać 
sceniczną według własnej wizji. Po czwar‑
te, niczego nowego nie możemy dowiedzieć 

się o ludziach i świecie z naśladownictwa, 
ponieważ sztucznie wstrzymujemy naturalny 
proces własnego rozwoju.

WIESŁAW HEJNO – aktor, reżyser, pedagog. 
W 1955 r. podjął pracę w Państwowym Teatrze 
Lalek w Wałbrzychu. Od 1967 r. pracował we 
Wrocławskim Teatrze Lalek, jako aktor (dyplom 
1969) i reżyser (dyplom 1972). W 1973 został 
pedagogiem PWST w Krakowie, Wydział Lalkarski 
we Wrocławiu. W latach 1978 ‑1987 dziekan tego 
wydziału. W latach 1987 ‑2001 był prorektorem 
Wydziałów Zamiejscowych PWST we Wrocławiu. 
W 1992 r. utworzył w PWST we Wrocławiu Dwu‑
letnie Podyplomowe Studium Reżyserii Teatru 
Dzieci i Młodzieży. Na Wydziale Aktorskim dopro‑
wadził do powstania specjalizacji pantomimicz‑
nej. W latach 1981 ‑2001 dyrektor Wrocławskiego 
Teatru Lalek. Pracował w teatrach Jugosławii, 
Chorwacji, Rosji, Niemiec, Finlandii. Autor książ‑
ki Sztuka reżyserii lalkarskiej, wydanej również 
w języku chorwackim i serbskim.
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póki co – jedynym absolwentem obu polskich 
wydziałów teatru lalek, dzięki czemu mogę 
porównać ich schematy kształcenia. Moje 
przemyślenia wzbogaca praca reżyserska (od 
1994 roku) i dwunastoletni staż na stano‑
wisku dyrektora naczelnego i artystycznego 
w dwóch teatrach.

Najważniejszą informacją dotyczącą pol‑
skiego kształcenia lalkarzy jest jej wysoki 
poziom. Bez względu na niedomagania na 
takich czy innych polach, bez względu na 
utyskiwania studentów czy pedagogów, reży‑
serów, aktorów czy dyrektorów teatrów, pol‑
ski system kształcenia wyróżnia się na świecie 
właśnie wysoką jakością. Zawdzięczamy to 
wielu czynnikom; są wśród nich decyzje z lat 
socjalizmu, kiedy to postanowiono stworzyć 
w powojennej Polsce instytucjonalne teatry 

Kiedy w 1987 roku – trochę przez 
przypadek – zdawałem na Wydział Lalkarski 
wrocławskiej PWST, nie wiedziałem nic nie 
tylko o edukacji związanej z teatrem lalek, ale 
też o teatrze lalek w ogóle. Dziś, w roku 2015, 
po szesnastu latach pracy na polu kształcenia 
aktorów teatru lalek i dwóch latach pracy 
z adeptami reżyserii moja wiedza na ten 
temat wydaje się nieco szersza. Zwłaszcza że 
moje doświadczenie w edukacji lalkarskiej 
wzbogaciło się dzięki mojej pracy za granicą, 
w Finlandii, Turcji i Belgii, oraz studiom 
na wydziale reżyserii światła Wyższej Szko‑
ły Teatralnej w Helsinkach. Dodatkowym 
doświadczeniem, z którego mogę korzystać, 
był trzyletni okres reżyserskich studiów na 
białostockim Wydziale Sztuki Lalkarskiej 
warszawskiej PWST. Udało mi się więc być – 

ARKADIUSZ KLUCZNIK

Kształcenie aktora 
i reżysera teatru lalek 
w odniesieniu do 
współczesnego teatru
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lalkowe, a lalkarstwo stało się narzędziem 
służącym do kształcenia „nowego” człowieka 
i obywatela. Z opóźnieniem w ślad za tym 
powstały dwa ośrodki kształcenia lalkarzy 
– Wrocław i Białystok. W obu „szkolenie” 
lalkarskie rozpoczęło się od SATL ‑ów (Stu‑
dium Aktorskie Teatru Lalek), które w kon‑
sekwencji przekształcały się w samodzielne 
wydziały wyższych uczelni teatralnych – Kra‑
kowa i Warszawy. Odnotować należy również 
krótki okres istnienia wydziału lalkarskiego 
w Krakowie, ale ten został dość szybko 
zamknięty z powodu niespełniania oczeki‑
wań na polu teatru lalek. Wspomnieć wypada 
o istnieniu dwóch miejsc kształcenia w przy‑
teatralnych studiach aktorskich – w Będzinie 
i Zielonej Górze.

Postaram się krótko opisać, jak ewoluowały 
programy nauczania na obu wydziałach – 
wrocławskim i białostockim – od SATL ‑u do 
czasów współczesnych. Obie szkoły, położone 
na dwóch krańcach Polski, różnią się właści‑
wie w szczegółach. Styl i system kształcenia 
jest podobny i jeśli któraś z nich przeprowa‑
dzała jakąś gruntowną reformę programu, to 
druga po jakimś czasie wprowadzała ją rów‑
nież do swojego systemu. Żal tylko, że mimo 
podobnych schematów programowych, mimo 
identycznych celów nigdy właściwie nie ist‑
niała aktywna współpraca między obydwoma 
wydziałami, a pojedyncze „incydenty peda‑
gogiczne” potwierdzają niestety tę regułę.

W programach obu szkół zmieniło się wła‑
ściwie wszystko. To, co istnieje teraz, prawie 
w niczym nie przypomina początków. Myślę, 
że wypracowaliśmy autonomię kształcenia 
tego zawodu i obaliliśmy twierdzenie, że 
aktor lalkarz to aktor żywego planu z dodat‑
kową umiejętnością poruszania przedmio‑
tami, lalkami. Już samo to „poruszanie” 
się zmieniało. Najważniejsze, co usłyszałem 
kiedyś, jeszcze jako młody student wydziału 
wrocławskiego, to: aktor lalkarz to aktor 

artysta, który wypowiada się w zupełnie 
inny sposób, poprzez lalkę, przedmiot, formę 
plastyczną! (Tak jak np. tancerz wypowia‑
da się przez taniec.) To nie aktor drama‑
tyczny z dodatkową umiejętnością animacji! 
Sama sprawa animacji – nadawania życia, 
a nie „poruszania” – też się zmieniła. Dziś 
to nie wystarczy! Aktor lalkarz musi nie 
tylko ożywić to „coś” (lalkę, przedmiot), ale 
przede wszystkim stworzyć z niej bohatera, 
osobowość sceniczną wszystkimi dostępnymi 
środkami teatralnymi, również za pomocą 
daru animacji. Kiedyś Klemens Krzyżagórski 
powiedział, że aktor lalkarz nie może być 
tylko „nosicielem rzeczy pięknych”! Naczelną 
intencją, według mnie oczywiście, powinno 
być – i często jest – w pedagogice lalkarskiej 
kształcenie „aktora” równolegle z „aktorem 
animatorem”. Absolwent powinien umieć 
znaleźć się na scenie dramatycznej, ale powi‑
nien chcieć (!) być aktorem lalkarzem. Takie 
są wymogi współczesnych trendów artystycz‑
nych w teatrach lalek.

Na początku był SATL. I na tym „począt‑
ku” pracy ze studentami właściwie wszyscy 
pedagodzy starali się w szkole kopiować teatr. 
Taka droga wydawała się najwłaściwsza. Nikt 
nie miał wcześniej do czynienia z żadnymi 
szkołami lalkarskimi, a tylko z teatrem. Sta‑
rano się więc wkładać studentów w kolej‑
ne sceny, fragmenty czy całe przedstawie‑
nia. Ale już wtedy część pedagogów miała 
wrażenie, że skoro nic o studentach nie 
wie, jak więc może im pomóc. Kształcono 
więc w nich szlachetne rzemiosło teatral‑
ne. Podobnie było też w pierwszych latach 
wydziałów lalkarskich PWST we Wrocławiu 
i Białymstoku. Aż w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych – właściwie pod wpływem 
zmian w teatrach lalek – pierwsza większa 
reforma programu nauczania; najpierw we 
Wrocławiu (w okresie „dziekanowania” prof. 
Anny Helman ‑Twardowskiej). Potem podob‑
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ne zmiany nastąpiły, w nieco inny sposób 
wprowadzone, w szkole białostockiej. Mój 
rocznik studentów stanął na granicy tej zna‑
czącej reformy, która do dziś wzbudza wiele 
emocji. Otóż zebrano we wspólny przedmiot 
wszystkie techniki „parawanowe” (kukła, 
jawajka, pacynka) i stworzono przedmiot, 
na którym studenci, nie rozmieniając się na 
drobne, mogli spróbować swych sił w tym, co 
chyba najważniejsze: w teatralnym dialogu, 
tworzeniu ról w większej całości scenicznej, 
prowadzeniu ich zgodnie z potrzebami dra‑
maturgii przedstawienia. Nasz rocznik był 
ostatnim według. starych zasad, następny 
szedł już nową drogą, a my spoglądaliśmy na 
nich z zazdrością. My mieliśmy mikrozadania 
w trzech technikach, oni – mogli popróbować 
swych sił w większej całości. A dodatkowo 
w nowym przedmiocie pojawiły się nowe 
techniki, dużo popularniejsze we współcze‑
snym teatrze lalek: laki żyworękie, mimiczne, 
figury, bunraku… Wprowadzono te zmiany; 
była to bowiem odpowiedź na spory nurt 
w ówczesnym teatrze lalek, w którym coraz 
częściej odchodzono od klasycznych tech‑
nik lalkowych, na rzecz technik tworzonych 
„do spektaklu” lub technik zapożyczonych 
z innych miejsc geograficznych (lalki bunra‑
ku) czy innych czasów (tintamareski). Zacho‑
wano jednak co najmniej roczny (dwuseme‑
stralny) okres poznania każdej z klasycznych 
technik.

Coraz częściej zwracano uwagę na jakość 
tekstu proponowanego do pracy studentom. 
Dużą rolę odegrali tu pedagodzy wywodzący 
się z teatru dramatycznego, rozumiejący – 
przez swą pracę aktorską – walor i wagę jako‑
ści tekstu. Minęły więc czasy, kiedy wyda‑
wało się wykładowcom, że jakość literatury 
należy dozować wraz kolejnymi latami kształ‑
cenia studenta. Maria Zbyszewska, aktorka 
Teatru Polskiego we Wrocławiu, grzmiała na 
pedagogów lalkarzy, że student musi w szkole 

ćwiczyć na dobrej, wartościowej literaturze, 
bo tylko na takim materiale jest w stanie 
się czegoś nauczyć; nawet jeśli nie wykona 
zadań tak, jak aktor profesjonalny. Teraz 
wydaje się to logiczne, ale wtedy… Z dzi‑
siejszej perspektywy to, jak wtedy działano 
szlachetną, ale niestety błędną drogą, było 
nieudolnym kopiowaniem teatru w szkole. 
Dziś nie tylko należy wykazać zdolności ani‑
macyjne studenta, ale również, a właściwie 
przede wszystkim, rozbudzić w nim wyobraź‑
nię teatralną, plastyczną niezbędną do dalszej 
pracy, nauczyć obserwacji przedmiotu i umie‑
jętności budzenia w nim życia (animacji), 
często również przewrócić ich schematyczne 
myślenie, że „wąż od odkurzacza może być 
symbolem węża” – to dla nas śmieszne, 
ale jakże częste dla studentów pierwszego 
roku. Student ma nie tylko uwierzyć sam 
w swoje możliwości nadawania życia, ale 
i przekonać do tego innych – widzów. Cykl 
zajęć nie zamyka się w ramie „kształcenie 
animacji” (poruszania przedmiotem); to ćwi‑
czenia w kierunku zawodu lalkarza w ogóle, 
szukanie w sobie predyspozycji do bycia ani‑
matorem (nie „poruszaczem”, ale „aktorem‑
 ‑ożywicielem”) i ich kształcenie. 

Równolegle ze zmianami w systemie 
programów nauczania następowało samo‑
kształcenie pedagogów, którzy coraz częściej 
– dzięki własnym chęciom, dzięki możliwo‑
ściom podróżowania, dzięki coraz spraw‑
niejszym mediom – tworzyli swoje autorskie 
programy, oparte na własnych, opracowanych 
przez siebie ćwiczeniach, metodach, zaję‑
ciach. Wszystko to poukładało się w jakiś 
porządek, program. Mam wrażenie, że wła‑
śnie te programy są największym dorobkiem 
szkół wrocławskiej i białostockiej. Jako asy‑
stent, a potem samodzielny wykładowca, 
zauważyłem, że student, często nie zdając 
sobie z tego sprawy, kierowany jest przez 
wykładowców ‑techników bardzo konkretną 
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drogą. Oczywiście studenci współuczestniczą 
często (chciałoby się, aby tak było zawsze!) 
w tworzeniu tej wspólnej drogi, ale praca 
(nawet z owym marginesem swobody) zmie‑
rza do nieprzypadkowego celu. A dodatkowo, 
mimo że młodzi pedagodzy wychowywali się 
pod skrzydłami starszych, nie powielają bez‑
myślnie wzorów, programów. 

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednej spra‑
wie, sprawie samokształcenia studentów 
poprzez koło naukowe. Pierwsze koło nauko‑
we zaczęło działać dużo wcześniej, ale to wła‑
śnie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych 
nastąpił wyjątkowy jego rozkwit w szkole. 
Właśnie wtedy powstała działająca do dziś 
„Klinika lalek”, która zapoczątkowała rene‑
sans przedstawień pozaszkolnych; dzięki niej 
i obok niej powstało w ciągu czterech lat 
dziewięć (!) przedstawień, zawsze na „gruncie 
lalkarskim”… W późniejszych latach rozkwi‑
tały (i niestety więdły!) kolejne studenckie 
inicjatywy artystyczne. Podobne artystyczne 
ruchy „od ‑studenckie” miały miejsce w szkole 
białostockiej.

Bardzo ważnym momentem w szkole bia‑
łostockiej był moment za czasów prof. Marka 
Waszkiela, który wprowadził na stałe do pro‑
gramu nauczania warsztaty z artystami teatru 
„z zewnątrz”. Studenci białostoccy mieli 
więc możliwość i obowiązek uczestniczenia 
w blokach zajęć z prowadzącymi spoza grona 
stałych pedagogów. W szkole wrocławskiej 
bywały wcześniej również takie inicjatywy, 
ale bardzo rzadko.

Istotnym elementem kształcenia uczącym 
samodzielnego tworzenia przedstawienia 
teatralnego jest przedmiot tzw. dyplom indy‑
widualny. To coś specyficznego dla wrocław‑
skiej szkoły. Zaczęło się od wprowadzone‑
go w latach siedemdziesiątych przedmiotu 
„Aktor z lalką na estradzie”. Wraz z upływem 
czasu coraz więcej absolwentów próbuje robić 
teatr własny i na własną rękę. Przedmiot ten 

musiał przejść metamorfozę; dziś ma uczyć 
jak się zabrać do niezależnego tworzenia 
własnego teatru. Jednocześnie dzięki niemu 
absolwent ma posag – spektakl, z którym 
może zaczynać swoją indywidualną drogę. 
A powstawały bardzo ciekawe przedstawie‑
nia! Poza tym patrząc na współczesną Europę 
– tak właśnie wygląda tam lalkarstwo. 

Kształcenie reżyserów teatrów lalek ma 
krótszą historię, ale dzięki temu uniknęło 
wielu błędów, które miały miejsce w kreowa‑
niu kształcenia aktorów teatru lalek. Najogól‑
niej opiera się ono na współpracy studenta‑
 ‑reżysera z grupą studentów ‑aktorów przy 
równoległym kształceniu własnej twór‑
czości poprzez współpracę ze studentami‑
 ‑scenografami i studentami ‑kompozytorami 
przy wspólnych – większych albo mniejszych 
– projektach teatralnych. 

Przy okazji muszę podkreślić moją osobistą 
opinię, która ma znaczenie bardziej w przy‑
padku adeptów reżyserii niż adeptów aktor‑
skich. Mianowicie w programach kształcenia 
specjalizacji reżyserskiej nie istnieje właściwie 
pole współpracy szkoły z teatrami instytucjo‑
nalnymi. Nawet wymagana asystentura reży‑
serska czy spektakl dyplomowy nie muszą się 
odbywać w teatrze. Z własnego doświadcze‑
nia reżyserskiego i dyrektorskiego wiem, że 
absolwenci reżyserii często nie mają nawet 
mglistego pojęcia o zasadach działania teatru, 
zarówno o technice pracy z aktorem profesjo‑
nalnym, jak i o umiejętności pracy w teatrze. 
Aktor bowiem jest najczęściej fragmentem 
jakiejś całości – przedstawienia, reżyser nato‑
miast jest liderem, pełniącym zadania dowód‑
cze, to on nadaje kierunek tworzenia spek‑
taklu i musi wiedzieć, jak to się robi. Takie 
oderwanie od rzeczywistości teatralnej owo‑
cuje potem albo nieumiejętnością reżyserów, 
albo głębokim rozczarowaniem absolwentów 
już przy pierwszej pracy nad spektaklem 
w instytucjonalnym teatrze, a tym samym 
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rozczarowaniem młodymi adeptami reżyserii 
u wszystkich pracowników teatru. 

Dodatkowo, w programie zajęć specjaliza‑
cji reżyserskiej nie ma lub są w minimalnej 
liczbie przedmioty związane z systemem dzia‑
łania teatru, dotyczące zarządzania, prawa 
pracy i prawa autorskiego, promocji i rekla‑
my, marketingu i ekonomiki teatru. Wiedza ta 
jest póki co niezbędna absolwentom reżyserii 
(ale też kierunku aktorskiego), jako że wciąż 
to właśnie oni stanowią większość późniejszej 
kadry zarządzającej teatrami instytucjonalny‑
mi i innymi instytucjami kultury.

Dla mnie, jako reżysera i dyrektora teatru 
lalek, problemem jest to, że tak niewie‑
lu absolwentów obu wydziałów lalkarskich 
szuka pracy w instytucjonalnych teatrach, 
w których najczęściej pracuję. Trudno powie‑
dzieć, czy to szkoła tak bardzo rozbudza 
oczekiwania w stosunku do teatrów, czy to, 
najzwyczajniej w świecie, teatry nie spełniają 
oczekiwań? To problem, przed którym stoi 
cała polska edukacja lalkarska.

Kilka lat temu na łamach magazynu „Teatr 
Lalek” odbyła się dyskusja dotycząca kondy‑
cji lalkarskiej edukacji (w której sam brałem 
udział). Wypowiadały się wtedy władze obu 
wydziałów, profesorowie i wykładowcy. Żal 
tylko, że pomysłodawcy zabrakło odwagi czy 
wiary, by w tę dyskusję wciągnąć również 
studentów.

Na koniec pragnąłbym podziękować wielu 
moim pedagogom z obu wydziałów, dzię‑
ki którym moja wiedza i profesja jest taka 
jaka jest. Wrocławscy profesorowie – lalka‑
rze, tacy jak Aleksander Marksymiak, Anna 
Proszkowska, Jacek Przybyłowski czy Józef 
Frymet, ale i ci „pozalalkarscy”: Krzesisła‑
wa Dubielówna, Andrzej Hrydzewicz, Maria 
Kwiatkowska, Bogusław Kierc czy Maria 
Kijak oraz białostoccy: Wojciech Kobrzyń‑
ski, Rajmund Strzelecki, Jolanta Wiśniewska, 
Jerzy Kopania czy Barbara Ślusarczyk do 

ARKADIUSZ KLUCZNIK – absolwent Wydziału 
Lalkarskiego PWST we Wrocławiu, reżyserii na 
Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz 
studiów podyplomowych „Marketing w kultu‑
rze” w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
Doktorant i wykładowca Wydziału Lalkarskie‑
go wrocławskiej PWST, wykładowca Polytechnic 
of Art w Turku (Finlandia), Bilkent University 
i Hacettepe University w Ankarze (Turcja), Islamic 
University w Sorong (Indonezja). Prowadzi warsz‑
taty teatralne w ośrodkach teatralnych w Finlandii, 
Belgii, Indonezji i Turcji. Studiował też na Wydzia‑
le Reżyserii Światła i Dźwięku Akademii Teatralnej 
w Helsinkach. Twórca i współtwórca scenariuszy 
widowisk plenerowych i koncertów teatralnych, 
transmitowanych przez TVP 1 i TV Polonia. 
W latach 2001 ‑2005 był dyrektorem Teatru Dzieci 
Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Obec‑
nie jest dyrektorem Teatru im. Hansa Christiana 
Andersena w Lublinie.

dziś stanowią dla mnie wzór, a ich praca 
pedagogiczna nigdy nie będzie wystarczająco 
doceniana. Bez pracy tych ludzi nie byłoby 
współczesnej edukacji lalkarskiej, w której 
mam przyjemność działać. 
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Podczas ostatniego biennale sztuki 
nowych mediów WRO, zatytułowanego 
tajemniczo „Test Exposure”, wielu artystów 
i uczonych dowodziło, że żyjemy w czasach 
transhumanizmu. O co chodzi? Nowe tech‑
nologie, lub raczej biotechnologie, rady‑
kalnie zmieniły definicję człowieka. Coraz 
trudniej odróżnić umysł od ciała, przed‑
miot od podmiotu, kulturę od natury, sztu‑
kę od biologii. Rewolucyjne technologie, 
inspirując rozwój ekstremalnych teorii, nie 
tylko jednak komplikują czy relatywizują 
nasze postrzeganie rzeczywistości. Nierzad‑
ko dostarczają nam też bardzo użytecz‑
nych narzędzi do lepszego rozumienia nas 
samych. Eksplozja studiów nad funkcjo‑
nowaniem mózgu umożliwia zaskakujący 
wgląd w źródła tradycyjnych praktyk per‑
formatywnych. Także praktyk teatru lalek. 
Oto dwa przykłady.

Ekspansja ciała i umysłu
Thăng Long to nie tylko najsławniejszy 

budynek teatralny w Wietnamie, ale też naj‑
większa atrakcja turystyczna Hanoi. Sześć 
razy dziennie występują tam mistrzowie 

teatru lalek na wodzie, zwanego po wietnam‑
sku múa rối nước. Odwiedziłem Thăng Long 
pod koniec grudnia 2014 roku. Przedstawie‑
nie mnie zachwyciło.

Ta unikalna tradycja performatywna ma 
co najmniej dziewięćset lat. Najwcześniejszy 
znany dziś opis występu wodnych marione‑
tek przetrwał na kamiennej steli nagrobnej, 
wzniesionej w roku 1121. Już wówczas teatr 
na wodzie był popularną rozrywką dworską. 
Jeszcze wcześniej musiał być znany na wsi. 
Wiele obrzędów agrarnych do dziś zacho‑
wało praktyki podobne do wodnego teatru 
lalek. Pola ryżowe, kanały, rzeki, sadzawki, 
stawy i jeziora – szczególnie liczne w delcie 
Rzeki Czerwonej na północy kraju – stano‑
wiły naturalne środowisko tego typu perfor‑
mansów. Pomysłowe techniki uprawy ryżu 
zainspirowały z kolei rozwój równie pomysło‑
wych technik artystycznych. Teatr marione‑
tek na wodzie to bowiem mistrzowski popis 
zdolności manualnych lalkarzy. Tematyka 
większości krótkich scenek także związana 
jest z pracą na wsi: uprawa ryżu, łowienie ryb, 
łapanie żab, orka bawołami, zajęcia paster‑
skie, pogoń za lisem.

MIROSŁAW KOCUR

Dwieteorie
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Scenę teatru Thăng Long stanowi olbrzy‑
mi basen z wodą. Na wsiach wciąż jest to 
zalane wodą pole ryżowe lub staw. W tle 
stoi pagoda, zwana pawilonem manipulacji. 
Tam przebywają lalkarze, ukryci za bambu‑
sowymi kotarami, i stamtąd animują lalki. 
Same lalki nie są duże. Mają od trzydziestu 
centymetrów do jednego metra w przypadku 
smoków czy węży. Wykonuje się je najczęściej 
z drewna figowców, rosnących przy zbior‑
nikach wodnych. Taki materiał jest miękki 
i tani. Przed pomalowaniem kolorowymi 
lakierami lalki pokrywane są wodoodporną 
żywicą. Ich kształty bywają raczej surowe. 
Każda lalka zaopatrywana jest w drewnianą 
podstawkę, która funkcjonuje jako pływak 
i zawiera często skomplikowany mechanizm 
umożliwiający kręcenie figurką i poruszanie 
jej członkami. Do tego mechanizmu dołą‑
czone są sznurki, żeby lalkarz mógł mani‑
pulować lalką na odległość. Wiejscy artyści 
pomysłowo odzwierciedlali w sztuce własne 
życie, ale nie próbowali tworzyć doskonałej 
iluzji świata. Używali lokalnych festynów 
raczej do zademonstrowania swej wyjątkowej 
sprawności. 

W wodnym teatrze lalek stosowane są 
dwie, równie trudne, techniki animacji. Pod‑
stawy pojedynczych lalek zwykle mocowane 
są do długich bambusowych kijów, sięga‑
jących nawet czterech i pół metra. Widzo‑
wie nie widzą ani bambusa, ani podstawki. 
W scenach grupowych używa się niekiedy 
systemu lin rozpiętych pod wodą na pali‑
kach. Liny i sznury wykonywane są z włó‑
kien naturalnych pokrytych woskiem. Każdy 
lalkarz rozwija własne, unikalne techniki 
animacji i zwykle nikomu ich nie zdradza. 
A nie istnieją podręczniki teatru lalek na 
wodzie. Nauka polega na podpatrywaniu 
mistrza i wynajdywaniu własnych sposobów 
animacji. Technika bywa tak ściśle powiąza‑
na z wykonawcą i lalkami, że śmierć lalka‑

rza nierzadko oznacza śmierć animowanych 
przez niego postaci.

Publiczność widzi tylko lalki. Wszelkie 
instrumenty manipulacji są skrzętnie ukryte 
pod wodą. Lalkarze również są niewidoczni. 
Stoją za bambusowymi kotarami zanurzeni po 
pas w wodzie, niekiedy bardzo zimnej. Na wsi 
spektakl może trwać kilka godzin. Animowa‑
nie lalkami dokonuje się pod wodą. A same 
animacje to istne podpisy zręczności i akroba‑
cji. Lalki nie tylko z impetem poruszają się po 
wodzie, ale też skaczą, włażą na palmy, zioną 
ogniem, pożerają się nawzajem, a nawet fru‑
wają w powietrzu. A przecież manipulowanie 
w wodzie kilkukilogramowymi figurkami jest 
ogromnie trudne. Wysokie wymagania tech‑
niczne narzucają też każdej scenie sztywną 
strukturę, która musi być ściśle przestrzegana 
przez wszystkich artystów, żeby nie poplątały 
się pod wodą bambusy i sznury. Podziwiając 
te wspaniałe występy miałem nieodparte 
wrażenie, że lalki stały się przedłużeniem ciał 
lalkarzy. Z taką wirtuozerią i naturalnością 
je animowali. Ostatnie badania nad mózgiem 
potwierdzają moje intuicje.

Dziś wiemy, że neurony w naszych mózgach 
mogą modyfikować mapy naszych ciał. Jeśli 
bardzo często używamy samochodu, nasze 
neurony powiększają mapę naszego ciała 
o blachę karoserii. Dlatego tak boleśnie prze‑
żywamy nawet drobną stłuczkę. Każdą rysę 
nasz mózg diagnozuje jako zagrożenie biolo‑
giczne, inwazję na ciało. Skóra nie ogranicza 
naszego doświadczania własnej cielesności. 
Neurony się uczą! To fundamentalne odkry‑
cie umożliwiło rozwój neuroprotetyki, uzu‑
pełnianie wadliwych części naszych ciał przez 
implanty i protezy. Możemy nauczyć nasz 
mózg rozpoznawania sztucznej protezy jako 
prawdziwej ręki. Niektórzy artyści, jak sław‑
ny Australijczyk Stelarc, modyfikują nawet 
swoje zdrowe ciała. Stelarc eksperymentował 
z trzecią ręką i zewnętrznym szkieletem, 
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a marzy o ekspansji umysłu poprzez podłą‑
czenie własnego mózgu do internetu. 

Głębsze rozumienie pracy mózgu poma‑
ga wyjaśnić źródła zadziwiającej sprawności 
wietnamskich lalkarzy. Z odległości czte‑
rech metrów potrafią płynnie manipulować 
swoimi lalkami, bo wcześniej, podczas wielu 
żmudnych prób, nauczyli własne mózgi roz‑
poznawać lalki jako przedłużenia swoich 
ciał. Lalki wzbogacają zatem tych artystów, 
poszerzają ich doświadczanie świata, a przez 
to radykalnie modyfikują ich tożsamości. 
Biologiczne mózgi nie ograniczają ekspansji 
umysłów lalkarzy teatru na wodzie, tak jak 
skóra nie ogranicza ekspansji ich cielesności.

Opętanie
Pod koniec sierpnia 2013 roku sławny 

lalkarz Cenk Blonk wystąpił w małej wiosce 
Tegallalang niedaleko Ubud, w górzystym 
centrum Bali. Byłem tam. Artysta pozwolił 
mi filmować siebie podczas rytuałów wstęp‑
nych i przedstawienia, kiedy mistrzowsko 
animował płaskie, bajecznie kolorowe lalki, 
wycięte ze skóry krowy. 

Cenk Blonk uprawia jedną z najtrudniej‑
szych i najbardziej szanowanych na wyspie 
praktyk performatywnych, wayang kulit, teatr 
lalki i cienia. Przez bite cztery godziny lal‑
karz musi siedzieć na ziemi przed olbrzymim 
ekranem, żeby ożywiać starohinduskie mity. 
Przedstawienie odgrywane jest bez przerwy. 
Głównymi postaciami w spektaklu nie są 
jednak mityczni bohaterowie czy potwory – 
zresztą mało kto je rozumie, bo mówią tylko 
po starojawajsku – ale czterej clowni, którzy 
po balijsku komentują zdarzenia sceniczne 
i równie żywo omawiają aktualne wydarzenia 
w wiosce, w której akurat występują. 

Lalkarz, zwany po balijsku dalangiem, 
uświetnia zwykle swoim występem lokalne 
święto. Tym razem zamożna rodzina posta‑
nowiła spektakularnie uczcić dziesiątą rocz‑
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nicę wybudowania nowego domu w Tegalla‑
lang. Przy okazji, podczas uroczystej kolacji 
poprzedzającej występ, głowa rodu poprosiła 
dalanga o interwencję w materii bardziej 
przyziemnej. Młodzież we wsi, pod urokiem 
zachodnich turystów, zbyt często sięgała po 
mocne narkotyki. Cenk Blonk potraktował 
sprawę poważnie i piętnowanie narkoma‑
nii zdominowało widowisko. Cała wioska 
zaśmiewała się do łez z przygód nieudacz‑
ników nadużywających zakazanych środ‑
ków. Artysta od lat bardzo skutecznie używa 
humoru do edukacji Balijczyków. Ma nawet 
własne programy w radiu i telewizji. 

Wayang kulit to teatr jednego aktora. 
A właściwie dwa teatry. Bogowie ogląda‑
ją spektakl od strony lalkarza, mogą więc 
podziwiać barwy lalek i mistrzostwo ich 
animacji. Ludzie natomiast powinni siedzieć 
po drugiej stronie ekranu i oglądać tylko 
czarne cienie, żeby bogactwo kolorów nie 
odebrało im rozumu. Dziś nie przestrzega 
się już wprawdzie tego tradycyjnego zakazu, 
choć podczas specjalnych pokazów wayang 
kulit, organizowanych w celu egzorcyzmowa‑
nia osób nawiedzonych przez demony, wciąż 
zabrania się widzom patrzeć od strony lalek. 
Bo dalang to także kapłan, a każde przed‑
stawienie jest obrzędem. Lalkarze ‑kapłani 
zapraszani są na najważniejsze festiwale reli‑
gijne, jak masowe kremacje. Po żmudnym 
treningu i wyświęceniu lalkarz ‑kapłan potrafi 
skutecznie wypędzać zło i oczyszczać prze‑
strzeń z demonów. Edukacja dalanga wiąże 
się ze żmudnym studiowaniem licznych staro‑
żytnych traktatów spisanych na liściach pal‑
mowych, a także nauką na pamięć licznych 
formuł modlitewnych i hinduskich eposów 
w języku starojawajskim.

Podczas przedstawienia tylko i wyłącznie 
dalang może animować lalki. Każdy ma wiel‑
ką drewnianą skrzynię, w której przechowuje 
swoje wszystkie lalki – od stu do dwustu. Na 

co dzień skrzynia musi być dobrze zamknię‑
ta. Lalki mają bowiem wielką moc magiczną 
i mogłyby wyrządzić krzywdę osobom nie‑
wtajemniczonym. Raz w roku obchodzone 
jest święto lalek. Składane im są wówczas 
uroczyste ofiary. Dzień ten uchodzi za szcze‑
gólnie pechowy. Urodzone wówczas dzieci 
trzeba koniecznie egzorcyzmować, żeby je 
uchronić przed nieszczęściem. Robi to oczywi‑
ście lalkarz. Modlitwy i rytuały oczyszczające 
poprzedzają też każdy występ. Przygotowania 
trwają niekiedy godzinę. W tym czasie publicz‑
ność powoli gromadzi się przed ekranem.

Po odprawieniu wszystkich niezbędnych, 
a niekiedy też wielce zagadkowych rytuałów, 
dalang budzi lalki. Trzykrotnie stuka drew‑
nianym młoteczkiem w zamkniętą wciąż 
skrzynię. Dopiero wtedy może bezpiecznie 
unieść wieko i wyjąć lalki. Cenk Blonk 
bardzo wzbogacił i unowocześnił tradycyj‑
ny wayang kulit. Używa mikrofonu, korzy‑
sta z kolorowych reflektorów, towarzyszy 
mu olbrzymia orkiestra gamelanowa i chór. 
Ale performans nie utracił powagi rytuału. 
O czym mogłem się przekonać, obserwując 
artystę z bliska.

Bardziej niż wirtuozeria zafascynowały 
mnie przemiany dalanga podczas kolejnych 
animacji. Cenk Blonk poruszał każdą lalką 
inaczej, użyczał im bardzo różnych głosów, 
a równocześnie dyrygował orkiestrą i chórem, 
stukając o bok skrzyni młoteczkiem trzyma‑
nym pomiędzy palcami stopy. W widowisku 
wystąpiło kilkadziesiąt lalek. Każda zdawała 
się inaczej uaktywniać lalkarza. Jego ciało 
i twarz dostrajały się w mgnieniu oka do 
nowej lalki. Cenk Blonk zmieniał się fizycz‑
nie, krzyczał, śpiewał, płakał, energicznie 
monologował, śmiał się i sam ze sobą toczył 
kłótnie w dwugłosie. Wyglądało to niesamo‑
wicie. Nie mogłem oderwać oczu od lalkarza. 
Cenk Blonk zdawał się opętany przez swoje 
lalki. On sam był mniej obecny. Raz tylko 
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spotkaliśmy się wzrokiem, ale nie byłem 
pewien, kogo zobaczył patrząc mi w oczy. 
Dalang przez cztery godziny w zasadzie nie 
wychodził z głębokiego transu. Całe przed‑
stawienie było improwizowane.

W waynag kulit lalka nie stapia się z ciałem 
lalkarza. Pozostaje radykalnie obca, osob‑
na, a jej potężna moc magiczna zdaje się 
marginalizować lub blokować osobowość 
artysty. Dalang nie tyle animuje, ile raczej 
sam jest animowany. Ciekawe wyjaśnienie 
tego fenomenu znalazłem w publikacjach 
zespołu neurologów z Instytutu Weitzman‑
na w Izraelu. Rafael Malach i jego koledzy 
odkryli istnienie w ludzkim mózgu dwóch 
odrębnych i wzajemnie się blokujących 
sieci neuronowych: systemu wewnętrznego, 
introspekcyjnego, i systemu zewnętrznego, 
percepcyjnego. Mózg nie jest zatem wedle 
tych uczonych siecią globalną, ale syste‑
mem dwusieciowym. Jedna sieć uaktywnia 
się, kiedy koncentrujemy uwagę na świecie 
zewnętrznym, druga, kiedy kierujemy uwagę 
na procesy wewnętrzne. Oba systemy blo‑

MIROSŁAW KOCUR – reżyser teatralny, historyk 
i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wro‑
cławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatral‑
nej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, absolwent 
Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału 
Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). 
Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.

kują się nawzajem. Podczas intensywnego 
postrzegania zmysłowego nasza samoświa‑
domość jest więc „wyłączona”. Postrzeganie 
dokonuje się bez postrzegającego. Popadamy 
w trans.

Piszę o tych badaniach szerzej w swo‑
jej książce Źródła teatru. Słuszność teorii 
izraelskich neurobiologów potwierdza język 
balijski. „Być nieświadomym” i „zapomnieć” 
to po balijsku jedno i to samo słowo: eng-
sap. Z kolei powrót do świadomości oddaje 
się wyrazem inget, „pamiętać”. Tożsamość 
osoby w transie nie zostaje więc wyparta 
czy zastąpiona, lecz jest blokowana. Dalang, 
powierzając swoje ciało i głos lalkom, blokuje 
samoświadomość, znika, żeby pełniej mogły 
się uobecnić lalki, a przez nie moce potężniej‑
sze od pojedynczego człowieka. 

Podsumowując
Wietnamski teatr na wodzie i balijski teatr 

cieni proponują bardzo odmienne mode‑
le teatru lalek. Główne różnice zebrałem 
w tabeli:

EKSPANSJA CIAŁA I UMYSŁU OPĘTANIE

Performer podmiotem Lalka podmiotem

Lalka jako ciało i umysł performera Lalka jako Obca/Inna

Technika ukryta Technika wyeksponowana

Sprawność Trans/przepływ/flow

Precyzyjna struktura Improwizacja

Kształcenie wirtuoza Kształcenie kapłana



22 zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

z pewnością nie jest, niż stworzyć jasne 
kryterium eliminujące strefę semantycznego 
cienia. 

O współczesnym teatrze lalek możemy 
powiedzieć z całkowitym przekonaniem, że 
jest to teatr niejednorodny gatunkowo. Że 
wbrew nazwie nie posługuje się on wyłącznie 
lalką, a w niektórych przypadkach nawet 
całkowicie obywa się bez klasycznie rozu‑
mianej, humanoidalnej lalki, zastępując ją 
m.in. maską, częścią ciała czy animowanym 
obiektem, którym może być zarówno zwykły 
przedmiot użytkowy, jak i teatralnie przetwo‑
rzona forma. Jest to zatem teatr zróżnicowa‑
nych środków wyrazowych, często współist‑
niejących ze sobą na scenie. Teatr, w którym 
istotne miejsce przypada także ujawnione‑
mu przed publicznością aktorowi ‑lalkarzowi 
podejmującemu różnorakie funkcje – ani‑
matora, samodzielnej postaci scenicznej lub 

Zagadnienie tożsamości 
wydziałów lalkarskich 
w Polsce jako istotny aspekt 
kształcenia aktorów 
i reżyserów teatru lalek 

MICHAŁ KOWALCZYK

Lalkarskie transformacje
Rzetelność wywodu na tematu kształcenia 

artystów teatru lalek w odniesieniu do jego 
współczesnego kształtu domaga się podjęcia 
w pierwszej kolejności próby scharakteryzo‑
wania czy też zdefiniowania tego teatru. Już 
na tym etapie pojawia się jednak problem 
natury zasadniczej. Teatrologii bowiem nigdy 
nie udało się stworzyć jednej, kanonicznej 
definicji teatru lalek, która spotkałaby się 
z powszechną aprobatą. Obecnie natomiast 
wobec przemian, jakich doświadczył ten teatr 
w ostatnim wieku, stworzenie satysfakcjo‑
nującej definicji wydaje się nie tyle trudne, 
ile wręcz graniczące z niemożliwością. Na 
złożoność zjawiska i dynamikę jego przemian 
nakłada się tu ponadto mnogość zróżnicowa‑
nych ujęć teoretycznych. Łatwiej dziś zatem 
posługiwać się przykładami wskazując, co 
teatrem lalek z pewnością jest lub co nim 
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obu funkcji jednocześnie w niezliczonych 
konfiguracjach. Sama lalka, jeżeli się pojawia, 
najczęściej nie naśladuje już aktora żywe‑
go planu i nie skrywa swojej materialnej 
i plastycznej natury, która stała się jej istot‑
nym walorem. Współczesny teatr lalek to 
także zaskakująca różnorodność stylów. Tak 
dalece odmiennych, że niemal nie mających 
wspólnego mianownika. Europejską mapę 
tak rozumianego lalkarstwa współtworzy 
obecnie mozaika teatrów instytucjonalnych 
oraz aktywność solistów lalkarzy i grup 
teatralnych o różnej proweniencji – czy to 
podtrzymujących rodzinne tradycje, czy to 
skupionych wokół lalkarskiego mistrza, czy 
też tworzonych przez absolwentów szkół lal‑
karskich i miłośników gatunku1.

Niejednoznacznego obrazu dzisiejszego lal‑
karstwa dopełniają także inne, immanentne 
jego cechy. Teatr lalek nie jest i w grun‑
cie rzeczy nigdy nie był definiowany przez 
pryzmat wieku odbiorcy – istnieją bowiem 
lalkowe spektakle kierowane do wszystkich 
grup wiekowych. Lalka sprawdziła się też 
w każdej z form teatralnych, nie wyłącza‑
jąc opery i baletu. Lalkowe przedstawienia 
mogą służyć rozrywce, ale i mogą stanowić 
formę sztuki wysokiej. Najnowsza historia 
dowiodła ponadto, że obok sukcesów arty‑
stycznych, spektakle te mogą odnosić również 
największe i najbardziej spektakularne trium‑
fy komercyjne. 

1 Przywołane przemiany zachodzące w ramach 
gatunku najpełniej rozpoznał i opisał Henryk 
Jurkowski. Por. Henryk. Jurkowski, Metamorfozy 
teatru lalek XX wieku, Oficyna Wydawnicza 
Errata, Warszawa 2002; Henryk Jurkowski, 
Szkice z teorii teatru lalek, POLUNIMA, Łódź 
1993; Henryk Jurkowski, Dzieje teatru lalek. Od 
modernizmu do współczesności, Teatr im. H.Ch. 
Andersena, Lublin 2014.

Pojęcie tożsamości, czyli czym zajmuje się 
wydział lalkarski
Teatralność potencjału tkwiącego w lalce 

sprawia, że bywa ona wykorzystywana także 
w przedstawieniach z definicji aktorskich. 
Z drugiej strony teatry lalkowe, szczególnie 
w Polsce, coraz częściej minimalizują uży‑
cie technik lalkowych i form animowanych, 
poszerzając znacząco przestrzeń tzw. żywego 
planu. W konsekwencji kwalifikacja danego 
dzieła teatralnego jako lalkowego może napo‑
tykać pewne komplikacje. Aktualne staje się 
zatem zagadnienie tożsamości teatru lalek – 
teatru współcześnie z założenia niejednorod‑
nego gatunkowo. Teatr lalek dotarł bowiem 
w toku swego rozwoju do etapu, gdy nie ma 
już całkowitej pewności, co kryje się pod jego 
nazwą, choć nie ulega wątpliwości, że nazwa 
ta przestała adekwatnie odzwierciedlać jego 
zakres. 

W związku z zagadnieniem tożsamości 
teatru lalek pozostaje również kwestia toż‑
samości uczelni wyższych przygotowujących 
do jego uprawiania. Ograniczę się jednak do 
sytuacji ośrodków polskich, funkcjonujących 
w określonych, skonkretyzowanych realiach. 
Aspekt tożsamości ma doniosły wymiar 
praktyczny, gdyż podstawową racją istnienia 
wydziałów lalkarskich jest ich odrębność czy 
też odmienność względem innych kierun‑
ków kształcenia w obrębie szkół teatralnych, 
a zwłaszcza w relacji do licznych wydziałów 
aktorskich. Odmienność, która, zaznaczmy, 
powinna zawsze stanowić istotną wartość 
dodaną, służyć specyfice i atrakcyjności 
kierunku. Odmienność, która tworzy jasny 
obraz, czym jest i czym zajmuje się wydział 
lalkarski, a przejawiająca się w realizowa‑
nym programie oraz wizerunku placówki 
jako wyraźnie sprecyzowanej oferty eduka‑
cyjnej. Dotykamy zatem kwestii tożsamości 
wewnętrznej i zewnętrznej owych wydzia‑
łów.
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Nieuchronne przeobrażenia współczesnego 
lalkarstwa bywają niekiedy postrzegane jako 
osłabienie tożsamości instytucji oferujących 
kursy lalkarskie w Polsce. Zasadność tej tezy 
miałby wzmacniać fakt mało satysfakcjo‑
nującego stopnia wykorzystywania technik 
lalkowych w teatrach instytucjonalnych fir‑
mujących się lalką w nazwie. W istocie jednak 
dzisiejsze oblicze lalkarstwa stanowi przede 
wszystkim szansę, której dotychczas ośrodki 
lalkarskie nie miały, a której wykorzystanie 
zależeć będzie jedynie od determinacji two‑
rzącego je środowiska. Prawdziwy potencjał, 
siła i atrakcyjność tego teatru, a zatem pośred‑
nio także lalkarskich studiów, rozpostarte są 
bowiem pomiędzy jego tradycją a bogactwem 
i różnorodnością współczesnych jego form. 
W efekcie program kształcenia przyszłych 
aktorów lalkarzy i reżyserów teatru lalek 
ma szansę stać się drogą najbardziej wszech‑
stronnej przygody artystycznej pośród ofert 
wszystkich kierunków uczelni artystycznych 
w Polsce. 

Wyzwaniem pozostaje natomiast budowa‑
nie wyraźnej tożsamości w oparciu z jednej 
strony na interdyscyplinarności, a z drugiej 
na obiektywnym wyróżniku artystycznym, 
jaki obecnie w coraz mniejszym stopniu sta‑
nowić może lalka. Wyznaczenie prymarnych 
ram specyfiki gatunku, a zarazem programu 
jego kształcenia, wymaga zatem nowej atry‑
bucji i tu z pomocą przychodzi chociażby 
pojęcie animacji2, czyli artystycznej zdolno‑
ści przydawania cech życia wszelkiej mate‑
rii nieożywionej. Termin „animacja” wydaje 
się trafniej oddawać istotę współczesnych 
przemian i granice formalne teatru lalek, 
plasując nadal w miejscu centralnym – co 
godne podkreślenia – lalkę jako podstawowy 

2 Por. m.in. Halina Waszkiel, Teatr lalek, teatr 
animacji, „Didaskalia” 2008 nr 12.

środek wyrazu i pierwotny impuls lalkarskiej 
ekspresji.

Wyrazista i konkurencyjna tożsamość 
ośrodków kształcących artystów lalkarzy 
zdaje się wymogiem warunkowanym także 
przez realia rynku edukacyjnego oraz kon‑
dycję współczesnego polskiego lalkarstwa. 
Celem nie jest jednak zwiększenie liczby 
kandydatów na lalkarskie studia (tych akurat 
nigdy nie brakowało), lecz raczej przycią‑
gnięcie nań osób najbardziej do nich pre‑
dysponowanych. Kandydatów, którzy mają 
nie tylko talent, ale też ugruntowany obraz 
kunsztu lalkarskiego, ponadto świadomie 
pragną pogłębiać swoje rzeczywiste zaintere‑
sowanie tą sztuką, a w dalszej perspektywie 
w pełni poświęcić się jej przyszłemu roz‑
wojowi. Wyzwania teraźniejszości zderzają 
się w tym przypadku z dostrzeganym od 
wielu lat paradoksem, że kandydaci ubie‑
gający się o podjęcie studiów na kierunku 
lalkarskim operują znacząco uproszczonym 
o nim wyobrażeniem. Opiera się ono na 
kliszy językowej, sprowadzającej teatr lalek 
li tylko do lalki, a tę z kolei do trywializują‑
cego kręgu skojarzeń z dzieckiem. Świadomie 
wypracowana, a także atrakcyjna czy wręcz 
prestiżowa tożsamość wydziałów lalkarskich 
stanowi natomiast szansę dla zmiany tego 
stanu rzeczy, co w świetle marginalizacji lalki 
w teatrach instytucjonalnych może okazać się 
nie bez znaczenia. 

Kształtowanie obrazu
Podstawową kwestią pozostaje oczywiście 

poszukiwanie konkretnych recept na kształ‑
towanie merytorycznie spójnego, ale także 
nowoczesnego i atrakcyjnego profilu kie‑
runku lalkarskiego, czyli jego wewnętrznej 
i zewnętrznej tożsamości w odniesieniu do 
wszystkich wspomnianych zjawisk. Omówio‑
ne na wstępie lalkarskie przemiany same 
niejako narzucają kilka istotnych rozwiązań.
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W kontekście wielkiego zróżnicowania 
współczesnej praktyki scenicznej jednym 
z podstawowych zadań programowych insty‑
tucji kształcącej artystów teatru lalek jest 
przybliżenie mnogości jego odmian, wskaza‑
nie zawartego w nim potencjału i atrakcyjno‑
ści, a w konsekwencji pomoc w odnajdywaniu 
własnych form ekspresji. Analiza osiągnięć 
współczesnych i dawnych mistrzów anima‑
cji stanowi dla studentów kluczowy punkt 
odniesienia wobec własnych poczynań twór‑
czych. Kwestia ta staje się aktualna zarówno 
wskutek ekspansywnej ewolucji tej dziedziny 
teatru, jak i wspomnianej niesatysfakcjonują‑
cej ogólnej wiedzy na jego temat. Trudną do 
przecenienia funkcję pełnią zatem: uczest‑
nictwo w festiwalach i wydarzeniach teatral‑
nych, prezentacje multimedialnych zapisów 
pokazów i spektakli lalkowych, bezpośredni 
kontakt z wybitnymi artystami.

O ile samo pojęcie lalki w teatrze, jak już 
zaznaczono, przestało obecnie adekwatnie 
definiować pełny zakres lalkarskiej tożsa‑
mości, to wciąż jednak wyznacza ono jej 
trzon. Lalka teatralna pełni istotne funk‑
cje stylistyczne i gatunkowe, a rezygnacja 
z nauczania technik lalkowych stanowiłaby 
zapewne o utracie tak pojmowanej tożsamo‑
ści. Obecnie trening w zakresie tzw. technik 
klasycznych nadal pełni ważną funkcję ele‑
mentarnej bazy ćwiczebnej, a doświadczenia 
z marionetką, jawajką, pacynką czy kukłą 
przekładają się także na pracę z innymi for‑
mami poddawanymi animacji. Współczesny 
kształt teatru wymusza natomiast edukację 
nie tylko w zakresie opanowania technik 
tradycyjnych, lecz również otwarcia na tech‑
niki nowe, kontaminowania różnych technik, 
a wreszcie umiejętnego ich wykorzystania na 
heterogenicznej scenie lalkowej. Wyzwanie 
polega na tym, by rozszerzając znacząco 
zakres teatralnej eksploracji, również o prze‑
strzenie zarezerwowane dawniej dla teatru 

aktorskiego, zachować jednoznaczne pro‑
porcje, czyniąc centralnym środkiem wyrazu 
lalkę, maskę lub inną animowaną formę. 
Kolejny raz powracamy zatem do kategorii 
animacji – relewantnego, konstytutywnego 
elementu inscenizacji lalkowych oraz jedne‑
go z możliwych wyróżników definicyjnych 
teatru lalek. Postawione tu zagadnienie pro‑
porcji środków wyrazu, zasadnicze w aspek‑
cie tożsamości wydziałów lalkarskich, odnosi 
się w pierwszej kolejności do spektakli dyplo‑
mowych.

Heterogeniczność obecnego lalkarstwa 
i jego interdyscyplinarność wymaga stwo‑
rzenia warunków wszechstronnego roz‑
woju studentów w zakresie dziedzin sztuk 
artystycznych – teatralnych, plastycznych, 
muzycznych, a nawet filmowych. Szczegól‑
nie niedocenianą zdaje się w tym aspekcie 
dziedzina sztuk plastycznych3, tym bardziej 
że eksperymentowanie z formą i różnorod‑
nym tworzywem stanowi jeden podstawo‑
wych warunków lalkarskiej kreatywności, 
a w opinii znacznej części twórców i teorety‑
ków, teatr lalek w plastyce właśnie odnajduje 
zasadniczą siłę witalną4.

Jednym z wymogów kształcenia lalkar‑
skiego staje się zatem bogato wyposażona, 
nowoczesna i uniwersalna pracownia pozwa‑
lająca na swobodną, samodzielną aktywność 
twórczą studentów, nielimitowaną ramami 
czasowymi i programowymi. Obok dostęp‑
ności wszystkich materiałów podstawowych 
i tworzyw tradycyjnie wykorzystywanych 
w teatrze, konieczne jest także wprowadzenie 
technologii nowych, jak choćby drukarek 

3  Por. m.in. Marek Waszkiel, Lalkarskie 
studia uniwersyteckie, „Teatr Lalek”, 
nr 1/119/2015, s. 59.
4  Por. m.in. Henryk Jurkowski, Lalkarz – 
aktor lalkarz – performer, „Teatr Lalek”, 
nr 1/119/2015, s. 50.



26 zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

3D, urządzeń poligraficznych czy nowocze‑
snych technik multimedialnych. Umiejętność 
kreatywnego zastosowania zróżnicowanych 
zasobów materiałowych i technologicznych 
przygotowuje do artystycznej niezależności 
poza strukturami teatrów instytucjonalnych, 
pomaga w poszukiwaniu indywidualnej drogi 
twórczej i realizacji wyzwań wobec lalkar‑
skich trendów ostatniego półwiecza. W sytu‑
acji, gdy prezentacje multimedialne i technika 
w teatrze lalkowym stały się już faktem nie‑
podważalnym, umiejętność ich właściwego 
wykorzystania – jako jednej z form artystycz‑
nego przekazu, która może dopełniać, lecz nie 
powinna zastępować klasycznej animacji lal‑
kowej – powinna być wdrażana na poziomie 
edukacji akademickiej. Dopiero zapewnienie 
dowolności i swobody twórczych ekspery‑
mentów ma szansę wyzwolić kreatywność 
wymykającą się dotychczasowym schematom, 
a w konsekwencji być może przyczynić się 
nawet do stworzenia długo wyczekiwanej 
nowej, autorskiej, polskiej formy i techniki 
lalkowej.

Mozaikowa struktura organizacyjna euro‑
pejskiego lalkarstwa wskazuje właśnie na 
twórczy indywidualizm jako jeden z charak‑
terystycznych elementów współczesnego (i 
nie tylko współczesnego) teatru lalek. Funk‑
cjonujące paralelnie do teatrów instytucjo‑
nalnych rozmaite lalkarskie inicjatywy kreują 
bowiem zazwyczaj właściwą sobie estetykę 
i to w obrębie jednej lub dwóch wybranych 
technik animacyjnych, posługując się własny‑
mi, oryginalnymi formami lub łącząc anima‑
cję lalki z innymi umiejętnościami sceniczny‑
mi (np. z pantomimą, gimnastyką, tańcem). 
Zobowiązuje to do uwzględnienia w procesie 
kształcenia rozwiązań stymulujących arty‑
styczne poszukiwania5, rozwijających indywi‑

5 Por. m.in. Marek Waszkiel, op. cit., s. 59.

dualne predyspozycje oraz przygotowujących 
do samodzielności twórczej i organizacyjnej. 
Odpowiedzią na te potrzeby może być cho‑
ciażby elastyczna oferta dodatkowych zajęć 
nieobowiązkowych. 

Jednym z kluczowych komponentów 
kształcenia w każdej z dziedzin artystycz‑
nych, w tym również w dziedzinie teatru 
lalek, niezmiennie pozostaje relacja uczeń‑
 ‑mistrz i trudna do przecenienia inspirująca 
rola autorytetów6. Kwestie programowe prze‑
platają się w tym przypadku z zagadnieniem 
długofalowej strategii dydaktycznej uczelni 
artystycznych, których rola winna się sprowa‑
dzać także do nawiązywania różnorodnych 
form współpracy z najwybitniejszymi specja‑
listami, mistrzami danej dziedziny – w for‑
mule m.in. wykładów, warsztatów, kursów, 
spotkań, praktyk czy szkoleń.

Powyższe rozwiązania stanowią przykład 
jedynie kilku czynników, które budowane 
w oparciu o sprecyzowaną wewnętrzną toż‑
samość wydziałów lalkarskich, pozwala‑
ją tworzyć nowoczesny i atrakcyjny model 
kształcenia, czyli wyrazistą, konkurencyjną 
propozycję edukacyjną. Owa konkurencyj‑
ność czy też atrakcyjność znajduje podstawę 
właśnie w zróżnicowaniu środków wyrazo‑
wych współczesnego teatru animacji. Dopeł‑
nieniem tożsamości zewnętrznej jest jednak 
konsekwentna działalność informacyjna 
i promocyjna uczelni m.in. poprzez stałe 
zaznaczanie swojej obecności w przestrzeni 
edukacyjnej, informowanie o specyfice kie‑
runku i opartym na niej modelu kształcenia, 
czy też eksponowanie sukcesów pracowników 
uczelni i studentów.

Tematem wymagającym odrębnego omó‑
wienia jest kształcenie reżyserów teatru lalek. 
Zagadnienie szczególnie istotne wobec decy‑

6 Por. m.in. Marek Waszkiel, op. cit., s. 58.
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dującej roli, jaka przypada tej grupie zawo‑
dowej w kształtowaniu oblicza całego gatun‑
ku teatralnego. Roli, która sprowadza się 
także do funkcji faktycznych dysponentów 
artystycznych kompetencji aktorów ‑lalkarzy. 
W przypadku reżyserii teatru lalek zrozu‑
miała jest zatem szczególna troska uczelni 
o selekcję najwłaściwszych kandydatów na 
studia i optymalnie intensywny kurs uwrażli‑
wiający studentów tego kierunku na estetykę 
właściwą tej dziedzinie sztuki. Koniecznością 
jest zatem, by program kształcenia obejmował 
w tym przypadku także elementy praktyczne‑
go treningu aktorów teatru lalek. W warun‑
kach polskich oczekiwania te napotykają na 
barierę ograniczonej świadomości absolwen‑
tów szkół średnich i to zarówno w kwestii 
istnienia takiego kierunku studiów, jak i ist‑
nienia samego zawodu reżysera teatru lalek. 
Także w tym przypadku istotne znaczenie 
przypada kampanii informacyjnej. Rozwią‑
zaniem, które może być warte rozważenia 
celem poprawy obecnego stanu rzeczy jest 
ponadto stworzenie dodatkowych struktur 
kształcenia reżyserów teatru lalkowego w for‑
mule dwuletniego, podyplomowego studium 
przeznaczonego dla absolwentów kierunku 
aktorstwo teatru lalek. 

Podsumowanie i wnioski końcowe
Kształcenie w Polsce aktorów lalkarzy oraz 

reżyserów teatru lalek stoi obecnie wobec 
wyzwań związanych nie tylko z aktualnym 
kształtem lalkarskiej sztuki, ale też odnoszą‑
cych się do zmniejszonej skali środków este‑
tyki lalkowej wykorzystywanych w teatrach 
instytucjonalnych i do współczesnych uwa‑
runkowań systemu edukacyjnego. Toteż roz‑
ważania nad kształceniem artystów teatru 
lalek rzutują w znacznej mierze także na prze‑
nikające się płaszczyzny polityki edukacyjnej, 
kulturalnej, a nawet wizerunkowej funkcjo‑
nujących wydziałów lalkarskich.

Dostrzegalne przemiany zachodzące 
w obrębie sztuki teatru lalek nie stanowią 
zagrożenia dla samego gatunku, a tenden‑
cja do powiększania zasobu środków wyra‑
zu i odejście od gatunkowej jednorodności 
dają się zauważyć również w obrębie innych 
dziedzin sztuki. Sytuacja współczesnego lal‑
karstwa aktualizuje jednak potrzebę dookre‑
ślenia właściwego mu zakresu i sposobu 
istnienia, a także stałej debaty nad sprecy‑
zowaniem wyrazistej wizji jego kształcenia 
w przyszłości.

Propozycja budowania współczesnej, 
wewnętrznej tożsamości wydziałów lalkar‑
skich poprzez pryzmat pojęć „animacja” 
i „interdyscyplinarność”, a także budowania 
w oparciu o tę tożsamość atrakcyjnego mode‑
lu kształcenia, i wreszcie prowadzenia świa‑
domej polityki informacyjnej uczelni, to jedna 
z możliwych dróg podkreślania i promowania 
specyfiki studiów lalkarskich jako ich podsta‑
wowego waloru i pozytywnego wyróżnika 
wobec innych ofert edukacyjnych. Tworzo‑
ny w ten sposób wyrazisty, konkurencyjny 
wizerunek uczelni (tożsamość zewnętrzna) to 
kluczowy czynnik zwiększenia rzeczywistego 
zainteresowania kształceniem na tym kierun‑
ku i jednoczesnego podwyższania świadomo‑
ści z zakresu dziedziny teatru lalek.

Podstawowy akt sztuki lalkarskiej, jakim 
jest aktorskie tchnięcie ducha w nieożywioną 
materię, pozostaje nadal teatralną umiejęt‑
nością wymagającą odpowiedniego procesu 
szkolenia. Użycie lalki teatralnej przez arty‑
stów nie utożsamiających się ze środowi‑
skiem lalkarskim polega zazwyczaj jedynie 
na wykorzystaniu jej w funkcji znaku lub 
poddaniu przeróżnym działaniom scenicz‑
nym dla uzyskania określonego teatralnego 
efektu. Umiejętności animacyjne, jak każda 
inna sprawność artystyczna, mogą być pogłę‑
biane w drodze różnorodnych doświadczeń. 
Nie wyklucza to jednak oczywistej potrzeby 
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istnienia odrębnych ośrodków kształcenia. 
Powstanie wydziałów lalkarskich w sposób 
zupełnie zasadniczy podwyższyło poziom 
animacyjnych kompetencji całych pokoleń 
lalkarzy oraz przyczyniło się do ugruntowania 
pozycji teatru lalek jako gatunku artystyczne‑
go, także w kategorii sztuki wysokiej. Owa 
istotna rola uczelni lalkarskich, z uwzględnie‑
niem omówionych, nowych uwarunkowań, 
nadal pozostaje niezmienna. 

A co z samą lalką? Mimo że przesta‑
ła definiować obszar dziedziny, której dała 
początek, nadal porusza wyobraźnie twórców 
teatru, pozostając w centrum artystycznego 
fermentu, którego niegdyś stała się przyczy‑
ną.

MICHAŁ KOWALCZYK (ur. 1977) – absolwent 
prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer‑
sytetu Gdańskiego (2002), szkoły aktorskiej Lart 
Studio w Krakowie (2006) i Wydziału Lalkarskiego 
wrocławskiej filii PWST im. Ludwika Solskiego 
w Krakowie (2010). Obecnie doktorant na Wydzia‑
le Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 
nauczyciel akademicki Wydziału Lalkarskiego PWST 
w Krakowie Filia we Wrocławiu (od 2013) oraz 
Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci 
i Młodzieży we Wrocławiu (od 2015). Autor mono‑
graficznych zajęć „Teatr Animacji – wybrane zagad‑
nienia” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego w roku akademickim 2014 ‑2015. 
Miłośnik i propagator teatru lalek, autor publikacji 
na ten temat.
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Wybrałam właśnie te elementy, gdyż uwa‑
żam je za tak samo istotne w inscenizacji 
lalkarskiej. W wyniku obserwacji i analizy 
spektakli lalkowych zaczęłam rozważać spo‑
sób koegzystencji poszczególnych elementów. 
Treść, temat i charakter konkretnych tekstów 
sztuk teatralnych oraz właściwości materia‑
łów używanych do wykonania lalek. 

Rozważałam następujące kwestie: 
– W jaki sposób współgrają ze sobą kon‑

kretne teksty i materiały?
– Które z nich pasują do siebie bardziej, 

które mniej?
– Jak działają na scenie?
– Jak zachowują się wobec siebie?
– Jakie przesłanie i symbolikę niosą?

Teatr lalek ma w dzisiejszym świecie 
wiele odmian, ale wciąż jego fundamen‑
tem są sztuki wizualne. Twórcy tego teatru 
i teoretycy mówią, że teatr lalek jest tak 
samo bliski sztukom wizualnym jak sztuce 
teatru. W niniejszym artykule przedstawiam 
sposoby poszukiwania związków pomiędzy 
tekstem sztuki teatralnej a jego wizualizacją 
w teatrze lalek. Poszukiwanie to sprzyja stwo‑
rzeniu naturalnego środowiska, w którym 
obydwa elementy są wyważone i składają się 
w całość – inscenizację. Wybranie środków 
i odpowiednie połączenie dwóch oddzielnych 
elementów inscenizacji w taki sposób, aby 
razem mogły tworzyć jedno dzieło, wymaga 
poznania możliwości każdego z elementów. 

Tekst sztuki
i jego wizualizacja
w teatrze lalek

NAĎA UHEROVÁ

Świat jest pełen rezonansów. Tworzy wszech-
świat zjawisk, które działają duchowo. 

Martwa materia to żyjący duch.
 Wassily Kandinsky
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W inscenizacyjnej praktyce lalkarskiej 
istnieje wiele metod podejścia twórczego. 
Metoda pracy przy ustalaniu równowagi 
pomiędzy dramaturgią a sztuką wizualną 
oraz związków między nimi ma charakter 
indywidualny. 

Współcześni twórcy przedstawień lalko‑
wych w różny sposób pracują z tekstem. Na 
przykład nie pracują wyłącznie z tekstem 
dramatycznym; inspiracje czerpią także z tek‑
stów innych gatunków, a na scenie pracują 
z nimi swobodniej. Są też spektakle, które 
potrafią się obejść bez tekstu. 

Z literatury, a także z obserwacji wiemy, 
że istnieje wiele poglądów na tekst sztuki 
teatralnej w teatrze lalek. Jednym z nich jest 
uświadomienie sobie odrębności charakte‑
ru tekstu sztuki w teatrze lalek i teatrze 
dramatycznym, co wynika ze specyfiki 
środków wyrazu w ramach konkretnego 
gatunku. Teatr lalek to gatunek sztuki, 
w ramach którego wykorzystuje się materię 
nieożywioną (lalki, przedmioty, materiał) 
jako wyjątkowy i główny środek wyrazu. 
Materia ta swoim kształtem i właściwościa‑
mi sama określa swoje niezmienne cechy. 
Na scenie współpracuje z animacją konkret‑
nej żywej energii, dzięki której w głowach 
widzów powstają i zmieniają się, świado‑
mie lub nieświadomie, skojarzenia i uczu‑
cia. Przez połączenie właściwości materii 
nieożywionej z tekstem, grą aktorską, dzia‑
łaniami, muzyką lub grą świateł możemy 
pracować, świadomie zmieniać, ożywiać te 
właściwości i przedmioty w oczach widza. 
A w związku z tym, że najwięcej odbiera‑
my wzrokiem (ponad 90 procent), wizual‑
na percepcja pozostawia w nas głębokie, 
długotrwałe wrażenie. Mowa teatru lalek 
jest specyficzna, dotyka wielu aspektów 
naszego życia, a przekazuje swoją myśl za 
pośrednictwem artystycznych wizualnych 
środków wyrazu. W odróżnieniu od teatru 

dramatycznego, którego głównym graczem 
jest żywy aktor. Aktor, który wykorzystuje 
swoją mimikę, gesty, ruch ciała, naturalny 
głos, działania, rozważania, które są dla 
nas naturalne. Z powyższego wynika, że 
tekst sztuki teatralnej dla teatru lalek i dla 
teatru aktora powinien mieć inne atrybuty. 
Przyjrzyjmy się więc, które są w naturalny 
sposób bliższe lalkom i sztukom wizual‑
nym.

Na podstawie badań praktycznych oraz 
literatury naukowej możemy sądzić, że istot‑
ną cechą tekstu sztuki dla teatru lalek jest 
jego odpowiednia długość. Na tę cechę ma 
wpływ wiele czynników: 

– Grupa docelowa inscenizacji. Teatr lalek 
jest w kontekście środkowoeuropejskim 
teatrem dla dzieci. Z  punktu widzenia psy‑
chologii widza dziecięcego wyróżniamy kilka 
stopni rozwoju dziecka, z którymi w spo‑
sób bezpośredni łączy się zasób słownictwa 
(liczba słów, tematyka, budowa zdań itp.), 
długość utrzymania uwagi, poziom zrozumie‑
nia tekstu. Czynniki te wyraźnie wpływają 
na element tekstowy inscenizacji dla widza 
dziecięcego. 

– Forma wizualna inscenizacji. Skoro tekst 
sztuki teatralnej przekazujemy za pomocą 
środków wizualnych, komunikacja przebiega 
w kilku kierunkach. Na poziomie niewer‑
balnym, na którym mówi materiał, jego 
energia, kształt, kolor, skojarzenia związane 
z materiałem, a dopiero potem gest, wyraz 
lalki, ruch, rytm itd. Na poziomie werbal‑
nym porozumiewamy się za pomocą tekstu 
sztuki, który uwzględnia możliwości wyrazu 
materii i delikatnie z nią pracuje. Porozumie‑
wa się z nim i wychodzi z jego możliwości 
i właściwości. Niektóre elementy wizualne 
(materiał, kształt, kolor), przekazują same 
o sobie niezmienne konkretne właściwości. 
Środków wizualnych i materiałów, z których 
czerpie teatr lalek, jest wiele, a każdy z nich 
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jest inny, ma swoją jakość. Domyślamy się, 
że korzystne jest, gdy autor sztuki zapozna 
się z właściwościami poszczególnych rodza‑
jów lalek, materiałów i pracuje nad tekstem 
zgodnie z uzyskaną wiedzą. Wykorzystanie 
i zapoznanie się z cechami konkretnych 
materiałów, typów lalek, symboliki kolo‑
rów, możliwościami gry światłem otwiera 
przed autorem, dramaturgiem, reżyserem 
pole możliwości do celniejszego przekazania 
swojej idei i koncepcji. Do konkretnych form 
technik lalkarskich długie teksty po prostu 
nie pasują. 

Kolejnym atrybutem jest podstawowa cha‑
rakterystyka gatunkowa tekstu sztuki teatral‑
nej, która ma wpływ na wybór środków 
wizualnych w teatrze lalek. Prócz tego wybór 
ten jest zdeterminowany także przez kontekst 
kulturowy, historyczny i geograficzny.

Praca z tekstem sztuki w teatrze lalek jest 
specyficzna i różni się od pracy z tekstem 
w teatrze dramatycznym. Przerzutnie myślo‑
we tekstu oraz podteksty są widzom przeka‑
zywane przez dwie oddzielne energie: aktora 
oraz materię nieożywioną, w wielu odsło‑
nach. Forma wizualna tworzy inne połącze‑
nia dramaturgiczne i znaczeniowe z tekstem 
sztuki, wnosi do inscenizacji kolejny wymiar. 
Nakreślenie charakteru postaci scenicznej 
w teatrze lalek wymaga innego podejścia 
autora. Ze świadomością, że tekst będzie 
interpretowany za pośrednictwem współgra‑
nia dwóch odrębnych rzeczywistości: aktora 
i materii nieożywionej. 

Celowa praca z materiałem, jego znacze‑
niem i ożywieniem już od dawna należały 
do repertuaru środków wykorzystywanych 
przez człowieka do wyrażania jego twórczo‑
ści i połączenia ze światem duchowym. Każdy 
rytuał czy obrzęd wymagał zastosowania 
innych środków wizualnych. Wybór kształtu 
geometrycznego, materiału, koloru, oświe‑
tlenia tworzy nie tylko konkretną atmosferę, 

ale też dopełnia komunikat cichym językiem 
symboli, które działają na nasze wrażenia 
i uczucia, wnikają głęboko w naszą podświa‑
domość. 

John Bell1, amerykański lalkarz i teoretyk, 
w artykule Śmierć i przedmiot na scenie pisze, 
że wybór materiału w teatrze lalek jest istot‑
ny, bo niektóre substancje: rośliny, drewno, 
skóra i kości są bardziej związane ze światem 
martwych niż metal, kamień, szkło i plastik, 
których konotacje z granicą życia i śmierci nie 
są tak silne. 

Charakter zebranego zboża, które jest 
bliskie życiu, wyjaśnia jego przedstawianie 
antropomorficzne w angielskich pieśniach 
ludowych, ale też jego zadanie w trady‑
cji chrześcijańskiej – hostia podczas mszy 
w Kościele katolickim, która jest nie tyle 
pieczonym opłatkiem, ile uosobieniem ciała 
Jezusa Chrystusa. Drewno to tradycyjny 
materiał na maski, fetysze, bębny i inne 
instrumenty muzyczne. Alfred Jarry, francu‑
ski dramaturg symboliczny, był zafascynowa‑
ny rytualnym dziedzictwem lalek, a w jego 
kontynuacji Ubu króla (Ubu na wzgórzu) lalka 
Klauna wyjaśnia mistyczne korzenie swo‑
jej wyrzeźbionej drewnianej głowy. Drewno 
i materiały roślinne, skóra i kości utrzymują 
swoją bliskość z  czasem, kiedy dany przed‑
miot był naprawdę żywy. Zaś przedmioty 
wytworzone z metalu, plastiku lub szkła nie 
mają żadnych bliskich połączeń organicznych 
i muszą się napracować, by wydobyć z sie‑
bie życie. Ale to, co można z nich uzyskać, 
jest o wiele bardziej zaskakujące – żywość 
ruchów robotów kierowanych przez kom‑
puter w Disneyworld Hall of Presidents lub 
dinozaurów w Parku Jurajskim, czy też, co 
jest może bardziej niepokojące – zbliżenie 

1 John Bell, Smrt a předmět na scéně, v ‘Loutkář’, 
2011, nr 5., s. 323 ‑325.
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się do ludzkiego mózgu. Symulacja życia za 
pomocą środków mechanicznych niesie ze 
sobą także silną identyfikację ze śmiercią 
i należy do środków tylko oddalonych od 
jakiegoś poprzedniego życia. To możemy 
wyraźnie zaobserwować w  destruktywnych 
grających maszynach Survival research labo-
ratories Marka Paulina itp. 

Gra z martwym światem jest w efekcie koń‑
cowym aktem duchowym, duchowym pod 
innym względem niż inscenizacja skupiona 
na ciele. Gdy widzimy życie, które tylko na 
krótką chwilę zostało dane lub odebrane 
animowanemu obiektowi za pomocą ludzkich 
rąk, widzimy – można powiedzieć – podsu‑
mowanie naszej własnej drogi życiowej: od 
materii nieożywionej, przez życie, z powro‑
tem do materii nieożywionej. 

Nasza gra z lalkami, maskami, obrazami, 
strojami i innymi przedmiotami jest zawsze 
istotna, gra z przenośnią, gra z podstawo‑
wymi siłami życia i śmierci. Dzięki temu jest 
zagadkowa, wciągająca i zabawna2.

Tekst sztuki jest na scenie teatru lalek 
interpretowany za pośrednictwem materiału, 
obiektu, figury. Te środki wyrazu niosą ze 
sobą różne możliwości wyrazu. Charakter 
materiału, znaczenie i symbolika kolorów, 
kształtów geometrycznych, a także wła‑
ściwości konkretnych technik lalkarskich 
mają wpływ na ogólny odbiór dzieła sztu‑
ki i wzmacniają znaczenie dramaturgiczne 
inscenizacji. 

Charakter tekstu sztuki teatralnej w zasa‑
dzie określa charakter strony wizualnej insce‑
nizacji. Nazwanie gatunku tekstu sztuki, jego 
szczegółowa analiza, cel i grupa wiekowa, do 
której jest skierowany, służą do selekcji dra‑
maturgicznej ukierunkowanej na świadome 

2  John Bell, Smrt a předmět na scéně, v ‘Loutkář’, 
2011, č 5., s. 324 ‑325.

poszukiwanie równowagi dramaturgicznej 
i reżysersko ‑wizualnej na scenie.

W fazie pierwszej proces poszukiwania 
wzajemnych skojarzeń i możliwości wyrazu 
materiału (lalka, obiekt) jest bardziej intu‑
icyjny i podświadomy. Stopniowa analiza, 
nazwanie tematu i myśli, odpowiedzi na pyta‑
nia o dramaturgię doprowadzają nas do selek‑
cji materiałów, kolorów, kształtów i techno‑
logii, które najlepiej „brzmią” z charakterem 
tekstu sztuki. W efekcie końcowym właściwy 
kierunek nadaje koncepcja reżyserska. 

Ćwiczenia praktyczne 
Wizualizacja intuicyjna tekstu sztuki 

teatralnej 

Celem ćwiczenia jest wzajemne uporząd‑
kowanie wybranych środków i możliwości 
do tekstu sztuki. Metoda wzajemnego upo‑
rządkowania jest w pierwszej fazie bardziej 
intuicyjna, w  drugiej raczej analityczna. Do 
danego tekstu proszę wybrać materiał, kolor, 
technikę lalkarską, które najlepiej tu pasują. 
Proszę przeanalizować i nazwać motywację 
wyboru.

a) Wizualizacja oryginalnego tekstu dra‑
matycznego; Maurice Maeterlinck, Siedem 
królewien, monolog królowej

KRÓLOWA (z twarzą przyciśniętą do 
szyby i z nagłym wybuchem łez). 

Och! Jak one śpią! Jak one śpią!… Mój 
Boże! Mój Boże! Uwolnij je! Uwolnij je! 
Jak śpią te ich małe serduszka! Nie słychać 
już ich serduszek! Śpią tak straszliwie! 
Och! Och! Jak przestraszającym człowiek 
bywa, gdy śpi!… Lęk bierze mię zawsze 
w ich sypialni!… Nie widzę już ich 
duszyczek!… Gdzież są ich duszyczki!… 
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One mię przerażają!… One mię prze‑
rażają!… Teraz dopiero je widzę!… Jak 
one śpią, małe siostrzyczki! Och! Jak one 
śpią, jak one śpią!… Myślę, że spać już 
tak będą zawsze!… Mój Boże, mój Boże, 
litość bierze mię nad niemi!… One nie są 
szczęśliwe! Teraz dopiero widzę wszyst‑
ko!… Siedem duszyczek cała noc!… Sie‑
dem duszyczek bez obrony!… Siedem 
duszyczek bez drużek!… Wszystkie mają 
usta szeroko otwarte … Siedem uste‑
czek otwartych!… Och, jestem pewna, 
że mają pragnienie!… Jestem pewna, że 
mają straszliwe pragnienie!… I wszyst‑
kie te oczy zamknięte!… Och! Jakież 
one samotne wszystkie siedem! wszystkie 
siedem! wszystkie siedem!… I jak one 
śpią! Jak one śpią!… Jak one śpią, małe 
królewny!… Jestem pewna, że one nie 
śpią!… Ale co za sen! co za ciężki sen!… 
Obudźcie ‑ż te biedne serduszka! Obudź‑
cież te małe królewny!… Obudźcież te 
małe siostrzyczki! Wszystkie siedem! 
wszystkie siedem!… Nie mogę dłużej 
ich widzieć w takim stanie! Mój Boże! 
mój Boże! Litość bierze mię nad niemi! 
Litość bierze mię nad niemi! a nie śmiem 
ich obudzić!… Och! światło maleje!… 
maleje!… maleje!… A ja nie śmiem już 
ich budzić (Szlocha gwałtownie u okna). 3

Materiał: drewno, metal, glina, woda, 
kamień, szkło, tkaniny, papier, plastik

Geometria: trójkąt, kwadrat, koło
Kolorystyka
Technika lalkarska: pacynki, marionetki, 

jawajki, lalki cieniowe, manekin, lalka niefi‑
guralna, figura abstrakcyjna, drewno, woda, 
ciemne odcienie kolorów

3  Maurice Maeterlinck, Wybór pism dramatycz-
nych, przeł. Zenon Przesmycki, Warszawa 1894, 
s. 95 ‑96.

Potencjalne możliwości: jawajki, lalki cie‑
niowe, figura abstrakcyjna, lalka niefiguralna, 
woda, drewno 

Nieodpowiednie: pacynki
Motywacja wyboru: założenia gatunkowe

b) Wizualizacja dramatyzacji powieści

Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow, 
Monolog Wielkiego Inkwizytora

To Ty? Ty?
Nie odpowiadaj, milcz. I cóż byś mógł 

powiedzieć? Wiem aż nazbyt dobrze, co 
powiesz. Nie masz zresztą prawa doda‑
wać nic do tego, coś ongi był powiedział. 
Po cóżeś przyszedł nam przeszkadzać? 
Albowiem przyszedłeś nam przeszkadzać 
i sam o tym wiesz. Ale czy wiesz, co jutro 
będzie? Nie wiem, kim jesteś, i nie chcę 
wiedzieć: czy to Ty, czyś tylko podo‑
bieństwem Jego, jutro będę Cię sądził 
i spalę Cię na stosie, jako największego 
heretyka, i ten lud, który dziś całował 
Cię po nogach, jutro na mój znak będzie 
podsycał płomień na Twoim stosie; czy 
wiesz o tym? Może i wiesz4.

Materiał: drewno, metal, glina, woda, 
kamień, szkło, tkaniny, papier, plastik 

Geometria: trójkąt, kwadrat, koło
Kolorystyka
Technika lalkarska: pacynki, marionetki, 

jawajki, lalki cieniowe, manekin, lalka niefi‑
guralna, figura abstrakcyjna

Potencjalne możliwości: połączenie aktor 
i figura abstrakcyjna, woda, kamień, drewno, 
trójkąt, biały, fioletowy

4  Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. 
Aleksander Wat, Warszawa, 2002 s. 209 ‑210.
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Nieodpowiednie: pacynki, plastik, papier
Motywacja wyboru: temat biblijny

c) Wizualizacja poezji, japońskie haiku*

Tą drogą
Nikt nie idzie
Tego dzisiejszego wieczoru.
   Basho 

Ślimaczku,
Wspinaj się na górę Fuji –
Ale powoli, powoli.
   Issa5 

Materiał: drewno, metal, glina, woda, 
kamień, szkło, tkaniny, papier, plastik 

Geometria: trójkąt, kwadrat, koło
Kolorystyka
Technika lalkarska: pacynki, marionetki, 

jawajki, lalki cieniowe, manekin, lalka niefi‑
guralna, figura abstrakcyjna

Potencjalne możliwości: lalka niefigural‑
na, manekin, lalka cieniowa, drewno, woda, 
papier, czerwony, żółty, koło

Nieodpowiednie: pacynki, plastik  
Motywacja wyboru: kontekst kulturowy

5 Haiku, przeł. z ang. Czesław Miłosz, 
Wydawnictwo M, Kraków 1992. 
* Haiku (jap. 俳句) to gatunek poezji japońskiej 
składający się tradycyjnie z 17 sylab (mor) upo‑
rządkowanych w trzech wersach zawierających 
5 + 7 + 5 mor.

NADA UHEROVÁ – dramaturg i reżyser teatral‑
ny. W 2015 r. obroniła doktorat w Vysokiej škole 
múzických umení w  Bratysławie, gdzie wykłada. 
Czynnie uczestniczy w międzynarodowych semi‑
nariach teatralnych w charakterze prelegenta.
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Technika 
 i eksperyment

BARTOSZ KUROWSKI

Obecnie w gronie pedagogów oraz studen‑
tów podejmujemy rozmowę w trosce o teatr 
jutra – teatr lalek jutra. Rozważamy specyfi‑
kę kształcenia aktora lalkarza oraz reżysera 
teatru lalek w kontekście zjawisk zachodzą‑
cych obecnie w obrębie tej dziedziny. Jako 
student Wydziału Lalkarskiego Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Sol‑
skiego w Krakowie jestem zatem pierwszym 
beneficjentem tego spotkania – to prero‑
gatywa oznaczająca jednocześnie szczegól‑
ną odpowiedzialność. Wypowiadane zdania 
zyskują moc sprawczą. Pragnę tym bardziej 
uczestniczyć w rozmowie.

Technika
Nauka złożonego systemu znaczeń teatru 

lalek to zdaniem doświadczonych lalkarzy 
priorytet kształcenia w dziedzinie teatru lalek 
– dziedzinie, którą charakteryzuje bogac‑
two narzędzi wyrazu. Lucile Bodson wyraża 
potrzebę osadzenia kształcenia na fundamen‑
cie klasycznych technik animacji. To wyra‑
ziste i uporządkowane formy przekazu. Jed‑
nocześnie każda z nich odznacza się odrębną 
specyfiką. Opanowanie zasad, które deter‑
minują przekaz klasycznych form, stanowi 

Lucile Bodson wymienia podstawowe 
funkcje kształcenia w dziedzinie teatru lalek. 
Osadzenie działania artystycznego w kon‑
kretnej metodologii stanowi bazę – artystka 
akcentuje konieczność rozwoju współczesne‑
go lalkarstwa na podstawie klasycznych form 
animacji, które stanowią zarzewie ewolucji 
stylu indywidualnego. Niezbędnym elemen‑
tem tego procesu jest spotkanie z pedago‑
giem – autorytetem wspierającym rozwój. 
Lucile Bodson nadaje podstawowe znaczenie 
relacjom uczeń ‑mistrz, ponieważ te relacje 
wyznaczają kierunki całej dziedziny sztuki. 
Odrębna funkcja kształcenia w dziedzinie 
teatru lalek to integracja zawodowa, która 
usprawniana jest przez organizację wszelkich 
spotkań, konferencji oraz festiwali tema‑
tycznych. Rozwój współczesnego lalkarstwa 
następuje zdaniem artystki podczas rozmowy 
– pomiędzy wyrazami. Uczelnia artystyczna 
stanowiąca naturalną przestrzeń debaty oraz 
wymiany doświadczeń zyskuje zatem status 
szczególny – tu formowany jest teatr jutra1.

1  Lucile Bodson, Być lalkarzem dzisiaj, „Teatr 
Lalek”, nr 1/107/2012.
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zdaniem artystki pierwszy etap kształcenia 
oraz pierwszy krok w kierunku formowa‑
nia stylu indywidualnego2. Stephen Mottram 
nazywa proces opanowania zasad stanowią‑
cych podstawy techniczne oraz dominanty 
formalne metodą świadomą – swoje rozwa‑
żania podsumowuje z perspektywy odbiorcy: 
„Publiczność przypisuje każdemu ruchowi 
wykonanemu przez lalkę pewne znaczenie, 
a do uczącego się lalkarza należy odkrycie 
tego znaczenia. Metoda świadoma dostar‑
cza nam parametrów służących weryfikacji 
przedstawienia. Zapobiegają one powstaniu 
rozbieżności pomiędzy tym, co zamierzamy 
przedstawić, a tym, co naprawdę odbierają 
widzowie”3. Clarie Heggen akcentuje dodat‑
kowo potrzebę nauki zamierzonego i celowo 
ukierunkowanego poszukiwania czy selek‑
cjonowania technik względem wybieranego 
repertuaru oraz podejmowanej tematyki4. 

Moim zdaniem klasyczne techniki teatru 
lalek wraz z całym bogactwem znaczeń, które 
determinują konkretne zasady ich zastoso‑
wania, stanowią rodzaj modelu – wytyczają 
potencjalne kierunki rozwoju technik eks‑
perymentalnych. Opanowanie tego rodzaju 
przekazu to elementarz pracy w dziedzinie 
szeroko rozumianego teatru formy plastycz‑
nej.

Eksperyment
Współczesny teatr lalek uznawany jest 

przez środowisko artystyczne za dziedzinę 
sytuowaną na pograniczu sztuk – tańca, pan‑
tomimy, performansu, przekazów wizualnych 
tworzonych z wykorzystaniem nowoczesnych 

2  Ibidem. 
3  Stephen Mottram, Technika i intuicja, „Teatr 
Lalek”, nr 1/107/2012.
4  Clarie Heggen, A posteriori, „Teatr Lalek”, nr 
1/107/2012.

technologii oraz przekazów medialnych. 
Podobny sposób postrzegania współcze‑
snego teatru lalek jest dowodem sporego, 
wciąż rosnącego jego potencjału. Warunkiem 
wykorzystania tego potencjału jest zdaniem 
doświadczonych lalkarzy przyzwolenie na 
eksperyment. System kształcenia zawodowe‑
go – skoncentrowany przede wszystkim na 
wypracowaniu odpowiedniego instrumenta‑
rium uprawiania teatru lalek – powinien 
zatem pozostać otwarty na artystyczne fana‑
berie studentów, które nierzadko stanowią 
bardzo mocną motywację do efektywnej 
pracy. Nicolas Gousseff pozytywnie ocenia 
swobodny proces artystycznych poszukiwań 
utożsamiany z procesem samokształcenia: 
„Uczeń kształci się sam, ucząc się, uczy się 
uczyć, znajdować to, czego szuka w swoich 
poszukiwaniach, ale dlatego wymaga, by 
odesłano go do niego samego, żeby nie był 
bierny, nieświadomy swojej głębokiej moty‑
wacji, która będzie stanowić podłoże jego 
artystycznej siły”5.

Wspomniana perspektywa pedagogiczna 
ma moim zdaniem dodatkowy walor – wzmac‑
nia tożsamość. Artysta, który wyznacza 
sobie kierunek poszukiwań, dobiera metodę 
i instrumentarium, formując jednocześnie 
indywidualny system znaczeń, zyskuje moty‑
wację i dystans – przyznaje sobie prawo do 
konstruktywnego lapsusu. Nauka oparta na 
doświadczeniu – również na doświadczeniu 
negatywnym – zawsze przysparza pewności 
oraz stanowi pozytywny stymulator do dal‑
szej pracy. Lucile Bodson akcentuje dodatko‑
wo kwestię przystosowania artysty do zmien‑
nych prawideł sztuki współczesnej: „Celem 
studiów jest przekazanie studentom narzędzi 
i metod, które pozwoliłyby im na uprawia‑

5  Nicolas Gousseff, Moje wyznanie, „Teatr 
Lalek”, nr 1/107/2012.
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nie sztuki z niezbędną refleksją i dystansem. 
Bowiem w życiu zawodowym będą przecież 
zmuszeni do wpisywania swojej twórczo‑
ści lub propozycji, obojętnie jakiej natury 
(nauczanie, asystowanie, nauka innych języ‑
ków sztuki...), w nieustannie zmieniający się 
kontekst oraz ewolucję sztuk scenicznych”6.

Stanowisko studenta w rozmowie na temat 
kształcenia aktora lalkarza oraz reżysera 
teatru lalek w kontekście zjawisk zachodzą‑
cych obecnie w obrębie tej dziedziny obejmu‑
je zatem potrzebę pozyskania konkretnego 
instrumentarium oraz potrzebę zachowania 
prawa do eksperymentu. To ważne moim 
zdaniem faktory, które determinują rozwój 
jednostek oraz rozwój całej dziedziny sztuki.

6  Lucile Bodson, Być lalkarzem dzisiaj, „Teatr 
Lalek”, nr 1/107/2012.

BARTOSZ KUROWSKI – student reżyserii na 
Wydziale Lalkarskim PWST im. Ludwika Sol‑
skiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu oraz 
Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań organizowa‑
nego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we 
Wrocławiu. Interesuje się teatrem lalek i teatrem 
przedmiotu oraz teatrem tańca.
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śpiewają. Są świadomi konwencji i formy, 
w której grają, i to do niej dobierają środki 
aktorskie. Są świadomi widza. Na pierwszym 
roku stykamy się z podstawami animacji na 
planie lalkowym, ponadto uczymy się tań‑
czyć, śpiewać, poruszać plastycznie na scenie. 
Zaczynamy mieć świadomość wiersza, prozy 
i elementarnych zadań aktorskich. 

Konkurencja przy egzaminach wstępnych 
do szkoły jest ogromna, toteż ci, którzy się 
dostają, są już na wysokim poziomie, często 
mamy ukończone różne kursy, a niekiedy 
studia. My studenci, marionetki w rękach 
reżyserów, jesteśmy gotowi, by z lalką w ręku 
zagrać przedstawienie. Ale pojawia się pyta‑
nie, czy tak jest rzeczywiście?

Znane są nam zarzuty, że w przedstawie‑
niach dyplomowych nie ma lalek. Zaprasza‑
my więc na egzaminy II i III roku. Zobaczcie, 
jak my, kształcący się aktorzy, odnajdujemy 
się w podstawowych technikach lalkowych! 

A przecież edukujemy się jeszcze dodatko‑
wo poza szkołą. Kręcimy filmy, mamy swoje 
zespoły, gramy w filmach, bierzemy udział 
w projektach różnych reżyserów, sami reali‑

Aktor
powinien być

uniwersalny
NIKOS KOTOWICZ

Każdy aktor jest jak lalka, bardziej lub 
mniej wyważona: są samograje, innym plączą 
się sznurki… Chciałbym się skupić właśnie na 
owym wyważeniu nas – jako rzemieślników, 
adeptów aktorskiego zawodu. Najpierw jed‑
nak rozliczę się sam ze sobą i z moimi kolega‑
mi – przyszłymi aktorami, a następnie pokażę 
meandry myśli studenta, podszyte odrobiną 
interpretacji. 

A więc rozliczmy nas aktorów: czy zosta‑
wiamy za sobą porządek? Porządek gry, 
animacji, skupienia, interpretacji? Czy nasz 
warsztat to porozrzucane po garażu klucze, 
czy może pedantyczny porządek „od linijki”? 
A może klucze rozrzucone są dlatego, że ktoś 
kazał nam je trzymać równo poukładane 
i uporządkowane?

Jesteśmy kształceni na wielu płaszczyznach, 
począwszy od pracy nad ciałem, głosem, 
świadomością bycia na scenie, poprzez warsz‑
tatowe prace z lalkami, aż po naukę wrażli‑
wości scenicznej, której nie sposób zważyć 
ani wykuć na pamięć. Widać to doskonale 
w pracach dyplomowych. Aktorzy są spraw‑
ni, wysportowani, słyszymy, co mówią, jak 
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zujemy własne projekty. Problemy mogą się 
pojawić jedynie w ukierunkowaniu naszej 
energii. 

Nie postrzegam teatru jako ograniczenia 
w stosowaniu określonych środków ekspresji. 
Każda forma narzucenia czegoś z góry jest 
zła dla sztuki. Sztuka powinna być wolna, 
a narzucanie nam konieczności gry wyłącznie 
lalkami działa jak płachta na byka. Spędzili‑
śmy setki godzin na nauce animacji, poznali‑
śmy lalkarski warsztat, więc pozwólcie nam, 
młodym interpretować świat po swojemu, na 
miarę naszych czasów. Na wydziale teatru 
tańca w Bytomiu obok technik baletu kla‑
sycznego mamy taniec współczesny i taniec 
modern. Uważam, że wraz z postępem tech‑
nologicznym i percepcyjnym XXI wieku, 
powinniśmy znaleźć ekwiwalent tańca współ‑
czesnego w lalkach. Budownictwo się roz‑
wija, widzimy to wszyscy wokół. Świeżo 
upieczony inżynier jest w stanie wybudować 
zamek w Malborku, tylko po co budować coś, 
co już stoi?

Jestem przedstawicielem pokolenia wolnej 
Polski. Urodziłem się w latach dziewięćdzie‑
siątych. Żyję tu i teraz, szybko, jak każdy. Nie 
rozliczam teatru z przeszłości, bo w przeszło‑
ści nie żyłem. Afirmuję teraźniejszość, próbu‑
ję tłumaczyć teatr współczesnemu widzowi 
– do niego jest mi bliżej, niż do ludziom 
z pokolenia moich rodziców lub dziadków. 
Młodzi uczą się tyle samo od starszych, co 
starsi od młodych. Tylko my uczymy nieświa‑
domie, a starsi nas – świadomie.

Nie powinniśmy się zamykać na zmiany. 
Może w przyszłości, za parę lat, na wydziale 
aktorskim uczyć będą podstaw animacji… 
Dzisiejszy aktor powinien być aktorem uni‑
wersalnym, po szkole świadomie podejmu‑
jącym decyzję o wyborze własnej drogi. Czy 
absolwent PWST w Krakowie nie może grac 
w filmie, bo skończył szkołę teatralną, a nie 
filmową? Wydział lalkarski daje nam specy‑

ficzny sposób myślenia i postrzegania świata; 
to w nas zostanie, niezależnie od tego, co 
będziemy robić w przyszłości. 

Nie negujmy tego, co jest. Uszanujmy zmia‑
ny, które dokonują się w teatrze lalek. Naszym 
zadaniem jest wkładać w teatr tyle samo pasji, 
zaangażowania i pracy, co nasi poprzednicy. 
I przełożyć to na język świata, w którym 
„kontynenty na odległość dłoni są”.

NIKOS KOTOWICZ – student III roku Wydziału 
Lalkarskiego PWST we Wrocławiu.
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Sceny współczesne: 
interpretacja 
i zadania aktorskie 

MARCIN BARTNIKOWSKI

Program na kierunku aktorskim jest 
w związku z tym wynikiem kompromisu. 
Nie można bowiem wszystkich przydatnych 
zajęć w pełnym wymiarze upakować w siat‑
ce godzin. Najkrócej mówiąc, program ten 
jest ufundowany na zmodyfikowanej bazie 
znanej ze szkół dramatycznych z uzupełnie‑
niem o przedmioty lalkowe. Mamy zatem 
blok przedmiotów teoretycznych, przedmioty 
praktyczne służące pracy nad ruchem, głosem 
i wymową, duży blok przedmiotów lalko‑
wych, ogólnorozwojowych (zadania aktor‑
skie z przedmiotem, gra aktora lalką, teatr 
ożywionej formy) i poświęconych klasycz‑
nym technikom animacyjnym (marionetka, 
jawajka, kukła, pacynka, lalka stolikowa, 
gra w masce). Siłą rzeczy blok czwarty, który 
nas tutaj interesuje, musi być okrojony. Do 
przedmiotów aktorskich na potrzeby niniej‑

Refleksję na temat mojej pracy nad 
scenami współczesnymi muszę poprzedzić 
krótkim opisem bloku przedmiotów aktor‑
skich na białostockim Wydziale Sztuki Lal‑
karskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie. Wiąże się to 
ze specyfiką uczelni, kształcącej z założenia 
aktorów teatru lalek, którzy powinni posłu‑
giwać się językiem współczesnego szeroko 
rozumianego teatru (gdzie coraz częstsze 
i coraz bardziej oczywiste staje się przekra‑
czanie granic tradycyjnych gatunków) i mieć 
szansę na odnalezienie się na szerszym rynku 
pracy; przede wszystkim w radiu, telewizji 
i teatrach dramatycznych. Tam bowiem czę‑
sto nasi absolwenci znajdują pracę zarówno 
w związku z własnymi preferencjami (czę‑
ściej), jak i z brakiem perspektyw pracy 
w teatrach lalkowych (rzadziej). 
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większość teatrów lalek przeistoczyło się 
w teatry młodego widza i w zasadzie gra 
lalką jest w nich rzadkością. Umiejętności 
aktorskie okazują się zatem znacznie ważniej‑
sze niż trzydzieści, czterdzieści lat temu, czyli 
w czasach, kiedy kształtowały się programy 
wydziałów lalkarskich. Jeszcze inny problem 
stanowi ograniczenie wielu teatrów do reper‑
tuaru dziecięcego, co niestety często powo‑
duje infantylizację gry. To jednak wykracza 
poza moje kompetencje, bo nie mam styczno‑
ści z takim repertuarem.

Mając świadomość ograniczeń czasowych 
staramy się dostosować programy dwóch 
interesujących nas tu przedmiotów, tak 
aby były jak najbardziej komplementarne. 
Przy współpracy z prof. Danutą Kierklo‑
 ‑Czajkowską ułożyłem ramowy program 
interpretacji, który opiera się na zasadzie, że 
studenci powinni uczyć się mówić wierszem 
i prozą w sposób odbiegający od klasycznej 
recytacji, a zbliżony do zadań aktorskich. 
Stąd np. ćwiczenia z prozy na pierwszym 
roku, przypominające sceny zbiorowe, a także 
sceny dialogowe wierszem jako podstawa 
pracy na roku drugim, oraz improwizowane 
zadania interpretacyjne jako suplement do 
zadań aktorskich. Dodam, że wszystko to 
dzieje się z zachowaniem zasady mówienia 
wierszem, co nie jest oczywiste w praktyce 
współczesnego teatru, oraz przy obowiązku 
cosemestralnego pokazu zarówno prozy, jak 
i wiersza. 

Program zadań aktorskich wygląda mniej 
więcej w ten sposób1: pierwszy semestr to 
ćwiczenia na wyobraźnię i wyrażanie emocji 
poprzez ciało zakończone pokazem etiud 
bez tekstu; drugi semestr – zaawansowanie 
i rozwinięcie poprzedniego semestru z nie‑

1  Używam sformułowania „mniej więcej”, bo nie 
powstał dotąd jeden wspólny precyzyjny program. 

szego szkicu zaliczam: zadania aktorskie na 
pierwszym i drugim roku, sceny dialogowe 
na trzecim roku, interpretację prozy i wiersza 
na pierwszym i drugim roku, interpretację 
piosenki na pierwszym, drugim i trzecim 
roku, monolog, pracę z mikrofonem i pracę 
z kamerą po semestrze na trzecim roku. 
Dla ułatwienia interpretację prozy i wier‑
sza i monolog będę nazywać „interpretacją”, 
a zadania aktorskie i sceny dialogowe „zada‑
niami aktorskimi”. 

Największą bolączką, co widać w powyż‑
szym wyliczeniu, jest skompresowanie tych 
właśnie przedmiotów. Problem polega na 
tym, iż zakładamy, że student powinien 
przejść przez kompletny kurs aktorski oraz że 
nie ma różnic w aktorstwie lalkowym i dra‑
matycznym, a jedynie różnice powodowane 
przez wybór stylistyki czy zadania. Obec‑
nie w teatrach dramatycznych panuje moda 
na granie formalne, którego podstawą jest 
jednak proces psychologiczny i umiejętność 
naturalnego zachowania się na scenie. Podob‑
nie rzecz ma się z lalkami. Nawet kiedy aktor 
w teatrze lalek musi zagrać w bardzo dużym 
rygorze formalnym, jeśli nie ma wspomnia‑
nych umiejętności zbudowania pogłębionej 
psychologicznie prawdy scenicznej, to efek‑
tem jest pusta kreacja. Niestety daje się cza‑
sem słyszeć szkodliwą teorię o „innym aktor‑
stwie” lalkowym, wywiedzionym z efektu 
obcości Brechta i najczęściej błędnie tłuma‑
czonym dystansem do roli, co służy głównie 
jako wytłumaczenie nieudolności aktorskiej 
i efekciarstwa. Aktor ‑lalkarz przenosi własne 
emocje i własny proces na lalkę. Na wydziale 
sztuki lalkarskiej musimy zatem upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu; uczyć gry aktor‑
skiej oraz zainspirować naszych studentów, 
żeby wnioski z tej nauki przenieśli do pracy 
z lalką. 

Problemem drugorzędnym, którego nie 
możemy jednak bagatelizować, jest fakt, że 
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wielką ilością tekstu, który traktowany jest 
jako element ćwiczenia i wykorzystywany dla 
potrzeb etiudy, rozwijającej potrzeby danego 
studenta. Trzeci semestr: sceny współczesne, 
czwarty – sceny klasyczne z kostiumem (te 
dwa bywają zamieniane).

Dwa ostatnie semestry na trzecim roku 
zbudowane są na repertuarze pozwalającym 
na pracę nad rolą, są to zatem większe 
całości; piąty semestr to na ogół repertuar 
psychologiczny dwudziestowieczny, szósty 
– repertuar pozwalający na granie niere‑
alistyczne (groteska, teatr absurdu, ekspre‑
sjonizm itp.). Oczywiście to tylko powierz‑
chowny szkic określający ramowy repertuar 
z pominięciem metod pracy. Moim zdaniem 
błędne jest zresztą całe nazewnictwo tych 
zajęć. Zaproponowałem kiedyś, żeby zgod‑
nie ze stanem faktycznym zmienić nazwy 
przedmiotów na kolejno: pierwszy semestr – 
elementarne zdania aktorskie; drugi semestr 
– podstawy gry aktorskiej; trzeci i czwarty 
semestr – sceny dialogowe; piąty i szósty 
semestr – praca nad rolą. Na razie jednak 
nie udało mi się namówić kolegów do tej 
zmiany. W świetle powyższego opisu staje się 
jasne, że nie ma przedmiotu, który poświę‑
cony jest osobno scenom współczesnym. Stąd 
obok części zadań aktorskich dotyczących 
tego zagadnienia na drugim i trzecim roku 
ważne są doświadczenia studentów na wspo‑
mnianych przez mnie zbiorowych scenach 
prowadzonych w ramach interpretacji i swoje 
doświadczenia z tej pracy zestawię z doświad‑
czeniem prowadzenia scen współczesnych na 
zadaniach aktorskich. Dodam jeszcze, że od 
pewnego czasu studenci spotykają się rów‑
nież z polską dramaturgią współczesną na 
zajęciach z lalki stolikowej, co jest dla nich 
cennym doświadczeniem.

Prowadząc zajęcia z interpretacji prozy na 
pierwszym semestrze pierwszego roku zwykle 
wybieram teksty nierealistyczne, najczęściej 

oscylujące wokół teatru absurdu, surreali‑
zmu lub groteski; przede wszystkim unikam 
tekstu, który byłby prostym opowiedzeniem 
fabuły. Szukam tekstów, które sprawiają, że 
studenci stają się bezradni i nie mogą ratować 
się wyuczonymi sposobami, a jednocześnie 
nadają się do ćwiczenia zmian interpretacji, 
wyrwane z kontekstu, czyli dobrego mate‑
riału do poszukiwań, a bywa, do ułatwienia, 
uproszczenia zadania, jeżeli ktoś na pierw‑
szym semestrze nie jest dostatecznie otwarty. 
Jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że 
świetnie nadają się do tego urywki monolo‑
gów, a także zebrane kwestie z dramatów. Są 
dynamiczne, ostre, nadają się do rozbudzenia 
studentów na pierwszym roku i brakuje im 
kontekstu, który trzeba znaleźć samemu. 
W ten sposób pracowałem nad Różewiczem, 
Masłowską i Mrożkiem – w ostatnim wypad‑
ku w połączeniu z fragmentami opowiadań. 

Zwykle studenci dostają ode mnie krótkie 
fragmenty tekstu, które próbujemy powie‑
dzieć na wiele sposobów w celu znalezienia 
odpowiedniego kontekstu i motywacji. Kiedy 
znajdujemy już coś w pracy indywidualnej, 
układam z tekstów scenariusz i zaczynam 
improwizowaną pracę, w której ustalona jest 
kolejność tekstów oraz sytuacja, w której się 
znajdują uczestnicy. Są to bardzo proste zada‑
nia, np.: wiec feministyczny skonfrontowany 
z szowinistycznymi mężczyznami czy próba 
do spektaklu. Przez kilka prób nie ingeruję 
w to, co dzieje się na scenie, staram się nie 
krytykować, ignorować chaos, a wręcz zachę‑
cać do sprawdzania różnych dziwacznych 
sytuacji i konfiguracji. Więcej chwalę niż 
ganię, starając się pobudzać inwencję i kaso‑
wać u studentów odruch autocenzury. Staram 
się nazywać i wskazywać trafne zachowania 
i budujące się między uczestnikami relacje. 
Na tym etapie nie mogę proponować fiksowa‑
nia zaistniałych sytuacji, żeby improwizacja 
się nie zmechanizowała. 
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Kiedy w ten sposób uzbiera się już jakiś 
materiał, zaczynam wskazywać na konse‑
kwencje wytworzonych relacji, co wpro‑
wadza nowe zasady. Samo to wiele czyści 
i upraszcza, nie zawieszając zasad improwi‑
zacji. Kolejny etap to praca nad dialogiem 
między tekstami i aktorami. W przypadku 
pierwszego semestru ograniczona do naj‑
prostszych wniosków; mogę kogoś zanego‑
wać, poprzeć, albo kontynuować wątek – 
najważniejsze, żeby nie było mechanicznego 
następstwa tekstów i braku reakcji na to co 
się dzieje. Kiedy to zaczyna funkcjonować, 
bardzo dużo uwagi poświęcam na zainspiro‑
wanie studentów do prawdziwego słuchania 
i reagowania na partnerów, czyli świeżych, 
prawdziwych odpowiedzi. Bardzo staram 
się pozostawić do końca drobne elemen‑
ty improwizacji – przy fiksowaniu trafnych 
pomysłów proszę studentów, żeby za każdym 
razem pozwalali sobie na drobne zmiany, 
zaskakiwali siebie i kolegów. Niefiksowanie 
reakcji jest zaś jedną z podstawowych zasad, 
żeby uniknąć mechanicznych śmieszków, 
zdziwień itp. 

Ostatnią rzeczą jest zwrócenie uwagi na 
ekspozycję osoby mówiącej i głośność. Zwy‑
kle staram się to wprowadzić poprzez zada‑
nie: jesteś na wiecu, więc musisz zawalczyć 
o swój głos, na próbie próbujesz przekonać 
innych do swojego pomysłu itp. Staram się 
niczego nie ustawiać, pozostawić i wzmoc‑
nić żywioł spotkania. Im mniej doskonale, 
tym naturalniej. Oczywiście na tym etapie 
edukacji nie zawsze jest to do końca udane, 
ale wielu studentów otwiera się bardzo w tej 
pracy, co mogę porównać do bardziej kla‑
sycznej pracy nad wierszem. Przy takiej pracy 
interpretacja wcześniej zarysowana zmienia 
się często, zyskując nowy kontekst, a samo 
ćwiczenie odbiega od recytacji i zaczyna być 
sceną, gdzie uczestnicy załatwiają konkretne 
sprawy z partnerami. W ten sposób próbuję 

organicznie uczyć interpretacji oraz rozbu‑
dzać aktorsko. 

Bardzo istotne jest użycie tekstów współ‑
czesnych. Mimo dziwności wybieranych prze‑
ze mnie utworów ich język i problematyka 
są bardziej zrozumiałe. Znacznie prościej 
rozmawia się o Masłowskiej niż o Różewiczu, 
którego już trzeba tłumaczyć. Przykłady tych 
dwojga autorów są dość specyficzne. Zarów‑
no Masłowska, jak Różewicz wykorzystują 
żywy język ulicy; opierają się na jego nie‑
doskonałości, stereotypowości i komicznych 
spiętrzeniach. Stąd kod sprzed dwudziestu 
czy trzydziestu lat nie jest prosty do odczy‑
tania przez ludzi, którzy nigdy się z nim nie 
spotkali.

Dodam, że powyższe ćwiczenie zaczynam 
zwykle około 3 ‑4 tygodni przed egzaminem. 
Nie chcę bowiem tracić świeżości, którą 
zniszczyłaby zbytnia pewność, bezpieczeń‑
stwo uczestników. Pokaz nie jest już w pełni 
improwizowany, jak to opisałem. Ale, żeby 
bardziej wytrącić studentów z równowagi, 
zdarza mi się robić im niespodzianki. Na 
przykład kiedyś studentka w trakcie mówie‑
nia swojej partii w jednej trzeciej egzaminu 
wpychała wielki stół. Bez powiadomienia 
grupy, jeszcze na polecenie mojej pani pro‑
fesor Danuty Kierklo ‑Czajkowskiej, przygo‑
towałem z nią całą etiudę. Tak zwaną etiu‑
dę z przedmiotem, którą studenci naszego 
wydziału wykonują w pierwszym semestrze. 
Tyle że ta była dość egzaltowana i pozbawio‑
na sensu. Studenci pierwszego roku oniemieli 
i do końca nie potrafili się zebrać, oczekując 
w napięciu, czy nie zdarzy się jeszcze coś 
niespodziewanego. O ten rodzaj aktywności 
i świeżości właśnie nam chodziło. Innym 
razem jedna ze studentek dostała dodatko‑
wy tekst, którym przerwała ustalony tok 
zdarzeń i wypowiedź kolegi. Reakcja była 
równie dobra. Oczywiście nie mogę robić 
tego zbyt często, bo stałoby się to oczywiste. 
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Obok tego zbiorowego ćwiczenia wykorzy‑
stuję również klasyczne ćwiczenie, w którym 
student losuje zadanie i na tekście realizuje je 
przed grupą, poprawiając je, dopóki przekaz 
nie stanie się jasny. Celowo wybieram aktyw‑
ne, dość dziwne, precyzyjne i nieoczywiste 
zadania. Te improwizacyjne prace są bardzo 
przydatne w celu przepracowania dużej licz‑
by tematów, spotkania z różnymi zadaniami 
w ograniczonym czasie, o czym wcześniej 
była mowa.

Kiedy zacząłem prowadzić zadania aktor‑
skie na drugim roku, było dla mnie jasne, że 
oprę program zajęć na improwizacji. Wybra‑
łem sceny, głównie dwójkowe, z Różewicza 
i rozpocząłem pracę, która miała prowadzić 
od ćwiczeń do scen. Zajęcia zaczynały się 
fizyczną rozgrzewką na wyobraźnię ruchową 
prowadzoną przez asystentkę. Następnie pro‑
wadziłem swoje ćwiczenia aktorskie. Część 
pracy oparłem na ćwiczeniach Stephena 
Booka, które poznałem pośrednio przy współ‑
pracy z Hendrikiem Mannesem i Michaelem 
Voglem. Mam tu na myśli ćwiczenia rytmicz‑
ne na zmiennym rytmie powtarzalnym co 
trzy przebiegi w połączeniu z działaniami, 
ćwiczenia na skupienie, jak wspólne liczenie 
do 21, oraz pracę nad dialogiem w impro‑
wizacji. Postanowiłem jednak metodycznie 
dodawać ćwiczenia Booka zaczerpnięte z jego 
podręcznika gry aktorskiej, w znacznej mie‑
rze oparte na doświadczeniach Violi Spolin. 
Nie pracowałem nigdy tą metodą, ale ponie‑
waż grałem w kilku spektaklach tworzonych 
za pomocą różnych improwizacji, które trak‑
tuję jako bardzo konkretną i twórczą metodę, 
dość łatwo udawało się skojarzyć części kursu 
z podobnymi doświadczeniami, które były 
moim udziałem. 

Dosyć nudna w lekturze książka Booka 
zawiera bardzo precyzyjne i wartościowe 
uwagi. Zwykle, kiedy coś pomijałem, bo 
wydawało mi się, że wskazówka do ćwicze‑

nia jest zbyt szczegółowa i zamykająca, przy 
drugim lub trzecim podejściu dochodziłem 
do podobnych uwag. Zacząłem od pracy 
nad działaniem zbiorowym ze skupieniem 
na wspólnej czynności, przechodząc przez 
kategorie lokalizacji, ruchu wewnętrznego 
i dialogu w szczegółowych wariantach i w 
łączeniach tych kategorii, obserwując coraz 
większe rozgrzanie i otwarcie studentów. Bar‑
dzo starałem się nakłaniać do niecenzurowa‑
nia się, co było o tyle trudne, że zawsze wyko‑
nywaliśmy ćwiczenia z połową grupy. Druga 
połowa oglądała i omawiała efekt ze mną. 
Szukałem zatem głównie zasad, które działają 
lub nie, starając się nie oceniać uczestników. 
Było to oczywiście kompromisowe. 

Mniej więcej w połowie tej pracy trwają‑
cej około półtora miesiąca zacząłem pracę 
nad monologami. Każdy student dostał ode 
mnie temat, który miał być podstawą bardzo 
prywatnej wypowiedzi, dotyczącej palącego 
osobistego problemu. Studenci nie wiedzieli, 
że jest to jednocześnie główny cel sceny, którą 
dostaną w przyszłości. Mimo iż, zaznaczyłem, 
że tekst improwizowanego monologu może 
być abstrakcyjny, inspirowany osobistym 
przeżyciem, że nie chcę poznawać intymnych 
sekretów, w nielicznych przypadkach musia‑
łem ingerować i zawężać lub uogólniać temat, 
żeby praca była higieniczna. Zdarzyły się 
także przypadki zbyt głębokiego obnażenia 
emocjonalnego, gdzie praca polegała na bar‑
dzo drastycznym wyznaczaniu sobie granic 
i próbach powściągania emocji (co przyda‑
wało się także później). Więcej było jednak 
ogólnej, letniej opowieści dziejącej się obok 
i nie angażującej mówiącego. Wtedy oczywi‑
ście szukaliśmy głębiej. No i jeden przypadek 
idealnego utrafienia od początku. Okazało się 
naturalnie, że te problemy przenosiły się na 
pracę nad sceną. Kłamstwo, bylejakość, ogól‑
ność przy monologu powtarzały się zwykle 
w którymś momencie pracy nad sceną. Każdy 
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student miał przynajmniej trzy sesje improwi‑
zowanego monologu. 

Praca nad scenami zaczęła się od zesta‑
wiania monologów. Najpierw zestawiałem 
pary, które nie miały się spotkać na scenie. 
Ponieważ problemy były rozgrzane, wycho‑
dziły z tego bardzo emocjonalne, mocne, 
abstrakcyjne nieco sceny. Był to jednak ten 
rodzaj abstrakcji, który ma pod spodem duży 
konkret psychologiczny – jak u Różewicza. 
Konstrukcja scen opierała się na zasadach 
zaczerpniętych z Booka, a zatem przede 
wszystkim konkretna wyobrażona przestrzeń 
i zakaz tzw. telenoweli w dialogu, próba 
ścisłego wykorzystywania swojego monolo‑
gu zamiast tworzenia pseudorealistycznych 
dialożków. 

Uznałem na podstawie udanego ćwiczenia, 
że to dobry moment na pierwsze zestawie‑
nie partnerów; najpierw z dialogiem złożo‑
nym z improwizowanych monologów, potem 
improwizacja sceny z przypomnieniem zasad 
działania, lokalizacji i ruchów wewnętrznego 
i zewnętrznego z ćwiczeń Booka, a potem 
na tej konstrukcji sceny z tekstem Różewi‑
cza. Ten etap trwał u niektórych studentów 
bardzo długo, inni szybko przechodzili od 
trafnych improwizacji do sceny. Praca impro‑
wizacyjna zastąpiła dużą część analizy i pracy 
nad kompozycją scen. Wiele spraw po prostu 
okazywało się i kojarzyło w trakcie kolejnych 
powtórzeń. W niektórych przypadkach efekt 
od razu był bliski celowi tylko na bazie impro‑
wizacji, w innych trzeba było szukać dalej 
i pracować bardziej klasycznie. Tutaj decydo‑
wały predyspozycje i zaawansowanie studen‑
tów. Najważniejsze, że podstawą wszystkich 
działań stał się wywiedziony z prywatnych 
przemyśleń i doświadczeń proces psycho‑
logiczny, który przez zestawieniu z Róże‑
wiczowską ironią i groteską stworzył wła‑
ściwy poziom realizmu. Również praca nad 
odpowiednim charakterem i stylistyką scen 

Różewicza opierała się głównie na wybiera‑
niu odpowiednich elementów improwizacji. 
Bardziej podsumowywałem niż teoretycznie 
opisywałem, dokąd zmierzamy. Zresztą wola‑
łem sam nie wiedzieć, co dla części studentów 
okazało się bardzo niewygodne.

Postanowiłem także stworzyć w połącze‑
niu ze scenami całkowicie improwizowaną 
część egzaminu. Wprowadziłem ćwiczenie, 
w którym za każdym razem losowany był 
inny skład i zadanie nadrzędne, a materiałem 
były wspomniane monologi, czyli sytuacja 
podobna do pracy przedwstępnej nad scena‑
mi. Tutaj pracowaliśmy w czwórkach i znów 
trzeba było bardzo silnie pilnować zasa‑
dy nie tworzenia telenoweli. Bardzo ważna 
stała się też praca nad ruchem wewnętrz‑
nym. Większość studentów chciała cały czas 
gadać i działać, nie pozwalając na obserwacje 
i rozwinięcie sytuacji. Osiągnięcie równowagi 
między ruchem wewnętrznym i zewnętrz‑
nym w scenach było wyjątkowo trudnym 
zadaniem przy czteroosobowych składach, 
gdzie dodatkowo pojawiła się tendencja do 
podziału na dwójki, w obrębie których kon‑
centrował się dialog, i ignorowania pozosta‑
łych dwóch osób. Dwójki te potrafiły ze sobą 
rywalizować o uwagę widza, a zatem burzy‑
ły zasadę wspólnego działania i nastawiały 
się na fałszywy cel atrakcyjnego działania 
wobec widza w miejsce celu sceny. Kolejny 
problem, znany też z ćwiczeń początkowych, 
to tworzenie konfliktów, które prowokują 
do dalszych działań, budują, dają partnero‑
wi możliwość reakcji w miejsce tworzenia 
ostrego agresywnego konfliktu, jak na ringu, 
gdzie sprawa wypala się po kilku kwestiach 
i uczestnicy dążą do zablokowania się. Na 
egzaminie studenci losowali składy i pod‑
stawowe założenia na żywo także w ramach 
wymyślonej sytuacji scenicznej. Uznałem, że 
ciekawym efektem będzie pokazanie tej samej 
problematyki w scenach i improwizacjach, 
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czyli w innych zderzeniach konfiguracjach i za 
pomocą bardzo współczesnego języka.

W kolejnym semestrze, pracując nad sce‑
nami Ibsena, Strindberga i Enquista i opie‑
rając się na analizie psychologicznej scen 
i dramatów oraz innej metodzie pracy, nie 
potrafiłem do końca zrezygnować z improwi‑
zacji, dołączyłem zbiorowe, improwizowane 
sceny miedzy bohaterami różnych dramatów, 
bo uznałem, że to doskonałe ćwiczenie na 
wyobraźnię. I znów powstały współczesne 
sceny zbiorowe oparte na motywach z drama‑
turgii skandynawskiej, gdzie w wyobrażonej 
sytuacji poobiedniej pory w sanatorium spo‑
tykały się Nora Helmer, Hedda Gabler, Jean 
z Panny Julii i inne postacie. W scenach tych 
pojawiały się szybko dominujące wspólne 
problemy, zazdrość, namiętność, pieniądze, 
czy konflikty z rodzicami.

Wydaje mi się, że praca improwizacyjna 
jest dla studentów szkoły teatralnej niezwykle 
przydatna nie tylko dlatego, że jest to ważna 
metoda pracy wykorzystywana w teatrze 
współczesnym, ale dlatego też, że poprzez 
możliwość wykorzystywania, sprawdzania 
różnych wariantów bardzo poszerza umiejęt‑
ności warsztatowe. A poprzez działanie poza‑
świadome czasem przyspiesza pewne pro‑
cesy, które blokuje nadmierna świadomość 
celu czy włączająca się automatycznie ocena. 
Staram się wykorzystywać ten rodzaj pracy 
w coraz większym zakresie, doprowadzając 
do niezamkniętych, niefiksowalnych efektów, 
będących też dobrą informacją o sposobie 
myślenia i reagowania studentów dla innych 
nauczycieli. Niestety, prawdopodobieństwo 
porażki jest przy takim działaniu większe, 
a część pedagogów taką wpisaną w ryzyko 
improwizacji porażkę traktuje równoznacz‑
nie z nieudaną klasyczne „ustawioną” sceną.

Do opisanej powyżej pracy sceny współ‑
czesne nadają się najlepiej, choć zdarzyło 
mi się pracować w podobny sposób także 

z klasyką. W przypadku scen współczesnych 
zyskujemy niezbędną, często przypadkowo 
odkrytą prywatność na scenie oraz niuanse, 
które zdarzają się odruchowo, a których nie 
jesteśmy często świadomi. Wyłącza się tutaj 
także drugi cenzor, poza wcześniej wspo‑
mnianym autocenzorem aktora, a mianowicie 
cenzor w pedagogu, który musi pozwolić na 
samowolny bieg zdarzeń. Niebezpieczne to, 
szczególnie w przypadku żywiołu studenckie‑
go, ale chyba przez to najciekawsze.
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Chciałabym odnieść się do powszechnie 
stosowanego w polskich szkołach aktorskich 
rozgraniczenia na „sceny klasyczne” i „sceny 
współczesne”. Wydaje mi się ono co najmniej 
niejasne. Jeśli przyjąć za kategorię czas powsta‑
nia sztuki, pojawia się trudność z porówna‑
niem jakiejkolwiek sceny z dramatów antycz‑
nych albo z Szekspira z Czechowem, a co 
dopiero z Wyspiańskim lub Gombrowiczem. 
Stopień trudności w pracy nad słowem, gestem, 
ciałem w pracy z dialogiem napisanym prozą, 
zwłaszcza we współczesnym tłumaczeniu, jest 
nieporównywalny z pracą nad dialogiem napi‑
sanym wierszem lub językiem zrytmizowanym. 
Niezależnie od czasu powstania tekstu.

Wszelkie granice są w tym względzie nie 
tylko mało pomocne, ale wręcz mylące. Można 
by przyjąć podział na „sceny prozą” i „sceny 
wierszem”, bez względu na czas powstania 
danego dramatu. Ale właściwie po co?

Jeśli już rozgraniczać, to najsensowniej chyba 
według sposobów gry: tego, w którym słowo, 
ciało i rzeczywistość przedstawianych postaci 
odzwierciedlają ducha czasu, w jakim żyjemy, 
i tego, w którym te trzy komponenty traktowa‑
ne są w oderwaniu od teraźniejszej rzeczywi‑
stości. Pierwszy sposób gry kojarzę z teatrem 
żywym, organicznym i współczesnym. Drugi 
z teatrem martwym, sztucznym lub formal‑
nym. Sztuką nie jest bowiem recytować Kocha‑
nowskiego albo Fredrę z poprawną średniówką 
– to można mniej lub bardziej perfekcyjnie 
wytrenować – ale przekazanie ich słów tak, 

aby współczesny widz odnalazł w nich siebie. 
Tylko wtedy nawiązuje się dialog między sceną 
a widownią. Bo inaczej po co robić teatr?

Tak więc scena będzie miejscem, gdzie 
możemy wyrazić nasze tęsknoty, jeżeli jest 
medium dla ż y w e g o  przekazu otaczającej 
nas rzeczywistości. Nie mam tu bynajmniej na 
myśli popularnych praktyk reżyserskich pole‑
gających na tworzeniu inscenizacji „na podsta‑
wie” autora, czyli naginaniu słowa autora dla 
potrzeb zamysłu reżyserskiego (w teatrze nie 
mam nic przeciwko temu, jednak w kontek‑
ście pedagogicznym uważam takie praktyki za 
mało pomocne), ale o wydobycie i przekazanie 
współczesnej myśli – o ile taka w danym dra‑
macie jest zawarta. W większości wypadków 
z pewnością tak właśnie jest.

Jak jednak dotrzeć do owej współczesnej 
sztuki aktorskiej? Co to właściwie jest? Dla‑
czego jeden styl gry nazwiemy współczesnym, 
a inny „klasycznym” albo, jak się utarło – „kon‑
wencjonalnym”? (Co jest błędne, bo aktorzy 
Franka Castorfa, René Pollescha czy Moniki 
Strzępki grają przecież według swoistej kon‑
wencji.) Dlaczego i jak to się zmienia? I jak 
przekazać to studentom?

Sztuka obserwacji jako istota współczesnej 
sztuki aktorskiej
Jednym z najważniejszych narzędzi jest 

w metodzie Brechta sztuka obserwacji. (Pisząc 
„metoda Brechta” używam skrótu myślowego 
– sama metoda pracy ze studentem aktorstwa 

Elementy metody Brechta 
 w pracy nad scenami 
  współczesnymi

GRAŻYNA KANIA
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nie została przez niego wypracowana, lecz 
jedynie zainicjowana, to jego aktorzy i wykła‑
dowcy berlińskiej Szkoły im. Ernsta Buscha 
– czołowego aktora Brechta – rozwinęli ją 
i dookreślili.) Największą skarbnicą ludzkich 
zachowań jest przestrzeń publiczna. Wystarczy 
wyjść na ulicę i czułym, pełnym naiwności 
i ciekawości okiem popatrzeć na ludzi dookoła. 
Mówiąc językiem epigonów Brechta i Buscha, 
należy szkolić studentów w sztuce obserwacji.

Nie chodzi tu bynajmniej o studiowanie 
ekstremalnych zachowań i małpowanie tików. 
Chodzi o obserwację drobnych, detalicznych 
wręcz reakcji na otoczenie lub drugiego czło‑
wieka. Student czy aktor obserwuje ludzi i w 
akcie naśladowania zwraca uwagę na każdy 
mięsień i nerw, co stanowi jednocześnie proces 
myślowy. Można do tego włączyć fantazjowa‑
nie na temat biografii, światopoglądu, hory‑
zontu zaobserwowanego człowieka na pod‑
stawie jego sposobu bycia. To rodzaj zabawy 
w Sherlocka Holmesa.

We wspomnianej Wyższej Szkole Teatral‑
nej im. Ernsta Buscha drugim centralnym 
elementem wykształcenia było przyswojenie 
współczesnej wiedzy na temat życia społecz‑
nego, procesów społecznych i ich dynamiki. 
Według Brechta jeśli aktor nie chce być papugą 
lub małpą, m u s i  to sobie przyswoić. Inaczej 
nie będzie mógł być pełnoprawnym partnerem 
w pracy z reżyserem. Ale i tu nie chodzi o zwy‑
kłe wkucie wiedzy teoretycznej, ale przede 
wszystkim o ciekawość i otwartość wobec 
świata. O wrażliwość na procesy społeczne, 
o pogłębienie świadomości jako członka spo‑
łeczeństwa, który chce w dyskusji o tym społe‑
czeństwie zabrać głos. Jako aktor.

Funkcją aktora według Brechta nie jest jedynie 
mniej lub bardziej sprawne odgrywanie kolej‑
nych ról, ku własnemu zadowoleniu lub uciesze 
publiczności i poklasku krytyków. Zadaniem 
aktora jest wpływanie na rzeczywistość. Może 
to robić, świadomie odzwierciedlając ją. Nie na 

zasadzie kazania, nie wskazując paluchem, lecz 
poprzez sztukę artystycznego przekazu: to, co 
zaobserwował, przetwarza w postać sceniczną. 
Nieważne, czy to Ryszard III, Orestes, Fedra, 
Irina albo Albertynka, czy postać ze sztuki Wer‑
nera Schwaba, Elfriede Jelinek albo Sarah Kane. 
Zderzenie zachowań współczesnego człowieka 
z ponadczasowym, uniwersalnym, inteligent‑
nym tekstem, klasycznym czy współczesnym, 
może owocować nowymi odkryciami na temat 
otaczającej nas rzeczywistości.

Przy czym nie chodzi tu o jakąś wzniosłą 
misję naprawy świata. Żaden teatr, spektakl czy 
sztuka teatralna nie zmieniła jeszcze człowieka 
w jego istocie. Tu chodzi o naukę o sobie dzięki 
przeglądaniu się w lustrze. Według Brechta to, 
co dzieje się na scenie, powinno być lustrzanym 
odbiciem otaczającej nas rzeczywistości. Oczy‑
wiście, nie każdy widzi to samo. Nie każdy też 
lubi się przeglądać w takim lustrze, zwłaszcza 
gdy po drugiej stronie obraz wcale nie jest taki 
piękny, jak byśmy tego chcieli. To wybór arty‑
sty, jak rozłoży akcenty w swojej obserwacji. 
Jaki detal gdzie i dlaczego wykorzysta, a z czego 
zrezygnuje. W ten sposób na podstawie rzeczy‑
wistych elementów powstaje dzieło artystyczne: 
kreacja aktorska lub inscenizacja.

Co ciekawe, obserwując zachowania widza, 
zauważyłam, że jego oczekiwania wobec artysty 
teatralnego czy wobec przedstawienia teatralne‑
go są w Niemczech i Polsce (krajach, w których 
mam doświadczenie reżyserskie i pedagogiczne) 
zgoła odmienne: podczas gdy przeciętny polski 
widz idzie do teatru przede wszystkim po roz‑
rywkę, duchową czy emocjonalną, ale jednak 
rozrywkę, niemiecki widz przychodzi przygo‑
towany na dyskusję. Można nawet powiedzieć, 
że oczekuje sążnistej krytyki świata i relacji 
społecznych, w jakich żyje. Śmieje się najczęściej 
wtedy, gdy w zdarzeniach na scenie rozpoznaje 
siebie jak w zwierciadle. Ten dialog z widzem 
jest – jak wynika z mojego doświadczenia – naj‑
bardziej twórczy. Aby mógł zaistnieć, musi być 
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przyzwolenie na otwartą krytykę. Przy czym 
nie chodzi o krytykę tego, c o  zaobserwowane, 
tylko tego, j a k  to, co zaobserwowane zostało 
przetworzone. W tym kontekście, kto pojmie, 
na czym polega patrzenie, dostanie dzięki naj‑
drobniejszej nawet obserwacji bilet wolnego 
wstępu do wielkiego teatru.

Współczesne aktorstwo podlega zmianom, 
a nawet – powiem śmiało – modom, jak nasza 
rzeczywistość i nasze zmienne kody zachowań. 
To, co kilkadziesiąt a nawet kilkanaście lat 
temu było „nowoczesne” i „współczesne”, dzi‑
siaj jest „konwencjonalne”, a nawet „klasycz‑
ne”. Współczesny aktor zatem to taki, który 
nie przestaje obserwować i zmienia się wraz 
z otaczającą go rzeczywistością. Jak lekarz, 
który wobec nowych odkryć i rozwiązań tera‑
peutycznych czy farmakologicznych wciąż musi 
się douczać i doszkalać. To nieustanna praca – 
wymagająca dystansu do siebie.

W samej grze, a więc w interakcji z partnerem 
na scenie, obserwacja odgrywa równie elemen‑
tarną rolę. Tym razem obserwacja partnera (w 
żadnym razie nie ocena, lecz „jedynie” obser‑
wacja). I tu konieczne jest zachowanie kolejno‑
ści w łańcuchu: najpierw obserwować, potem 
wyciągnąć wniosek, następnie reagować na 
to, co zaobserwowane. Proces ten może trwać 
ułamek sekundy, jednak przeskoczenie jednego 
z ogniw powoduje, że gra wydaje się bezmyślna 
i prowadzona w oderwaniu od partnera.

Według definicji Szkoły im. Ernsta Buscha 
gra w teatrze jest nadaniem wydarzeniom 
ważności. Odkryciem, że spojrzenie, chód, 
wstanie, słowo są ważne i wymagają uwagi. 
Dokładna obserwacja zaś umożliwia dokładny 
opis, a dokładny opis umożliwia lepszą reflek‑
sję własną nad grą aktorską.

Pracę ze studentami drugiego roku rozpo‑
czynam zwykle przyśpieszonym kursem sztuki 
obserwacji. Jest to szereg ćwiczeń uwrażliwia‑
jących na wnikliwą i niezabarwioną przed‑
wczesną interpretacją obserwację (przedwcze‑

sna interpretacja jest przypadłością nie tylko 
wielu studentów, ale i wielu zawodowych, 
doświadczonych aktorów). Najpierw obserwa‑
cję ludzi i zdarzeń na ulicy (wraz ze sztuką opi‑
sania i przedstawienia tego co zaobserwowane) 
– w tej części ważne jest uruchomienie fantazji 
i wyobraźni. Potem obserwację gry kolegów 
– tutaj ważne jest uwrażliwienie na dokładny 
i twórczy opis, a nie interpretację i ocenę.

W pracy ze studentami operuję ponadto 
kilkoma pojęciami, które wchodzą w skład 
naszego wspólnego podstawowego słownika 
w pracy nad sceną czy rolą. Oto kilka najważ‑
niejszych z nich:

Sytuacja – rozpoznanie i nazwanie sytuacji 
wynikającej z dialogu.

Skonkretyzowaniu jej pomocne są środki 
techniczne, umożliwiające puszczenie wodzy 
fantazji podczas kreowania danej sytuacji. 
Takimi środkami są podstawowe pytania 
szczegółowe (kto?, gdzie?, kiedy?, dlaczego?, po 
co?, skąd?, dokąd?, jak?) zwane w niemieckim 
obszarze językowym pytaniami „W”, ponieważ 
każde z nich zaczyna się na literę „w”. (wer?, 
wo?, wann?, warum?, wieso?, woher?, wohin?, 
wie?) Jest to rodzaj aktorskiego Ojcze nasz 
w wykształceniu aktorskim w niemieckich 
szkołach i późniejszej praktyce zawodowej.

Sytuacja powstaje z całokształtu zaistniałych 
okoliczności, przyczyniających się do tego, 
że dane działanie bądź zachowanie stają się 
konieczne.

Sytuacja wyjściowa to punkt wyjścia rozwoju 
danej sytuacji.

Kiedy zmienia się jakiś czynnik dotyczący 
stawianego sobie celu, mamy do czynienia 
z rozwojem sytuacji.

Aranżacja – znalezienie wyjściowego usta‑
wienia (aranżacji) postaci wobec siebie w prze‑
strzeni scenicznej, które umożliwia start do gry. 
Brecht używa tu pojęcia Erzählendes Arran-
gement, co oznacza aranżacja opowiadająca. 
Chodzi tu o znalezienie takiego usytuowania 
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postaci wobec siebie, aby jak realistyczny obraz 
„opowiadało” o ich relacjach, statusie, stosun‑
ku do pozostałych postaci.

Relacja – dokładna analiza relacji postaci 
wobec siebie i tych, o których mowa.

Tu kilka uwag na temat relacji. Najmniejszą 
jednostką społeczną według Brechta nie jest 
człowiek, lecz dwoje ludzi. Zależymy od siebie 
nawzajem. Zarówno na scenie, jak i w życiu. 
W dramacie zaś nie tyle chodzi o charaktery, 
ile o relacje.

Przyznam, że często obserwuję, nie tylko 
pośród studentów, zagubienie się w pracy 
nad rolą, spowodowane zbyt egoistycznym 
skupieniem na sobie, utratą partnera z oczu 
i porzuceniu drogi dotarcia do niego. Uważam, 
że dotarcie do partnera jest w pracy nad rolą 
ważniejsze niż oryginalność interpretacji roli, 
a nawet interpretacja w ogóle. Innymi słowy, 
cytując Brechta: „ J a  i s t n i e j e  w t e d y , 
k i e d y  w y m a w i a m y  Ty ”.

Konflikt – istotnym aspektem współczesne‑
go aktorstwa jest obserwacja i analiza relacji 
międzyludzkich pod kątem konfliktu: relacje 
międzyludzkie ewoluowały w trakcie rozwoju 
cywilizacji zachodniej tak, że dzisiejsze relacje 
są niemal synonimem konfliktu. Śmiało można 
powiedzieć, że sztuki teatralne od antyku 
po dzień dzisiejszy opierają się na konflikcie. 
Żadna więc relacja na scenie nie może być 
pozbawiona konfliktu. Konflikt może dzielić 
postaci, może je łączyć, może zachodzić pomię‑
dzy postaciami na scenie lub może odbywać się 
poza nią, jak na przykład w scenach między 
Romeo i Julią ze sztuki Szekspira – tu konflikt 
scala postaci, jest motorem ich wspólnego 
działania, nie jest to jednak konflikt pomiędzy 
postaciami, lecz konflikt wokół nich.

Analiza dramaturgiczna roli – wykorzystuję 
tu elementy metody reżyserskiej Brechta do 
pracy nad rolą, w tym znalezienie i nazwanie 
punktów zwrotnych w scenie, w akcie i wresz‑
cie w całej sztuce dla danej postaci (mogą być 

one inaczej rozmieszczone dla każdej postaci 
występującej w tej samej scenie, akcie czy całej 
sztuce), określenie i nazwanie z d a r z e n i a  od 
jednego punktu zwrotnego do następnego. Jeśli 
jeden proces się zakończy, rozpoczyna się nowy. 
W ten sposób powstaje p u n k t  z w r o t n y. 
Jeśli akcja zmierza w nowym kierunku, wtedy 
również mamy do czynienia z punktem zwrot‑
nym. Punkty zwrotne sztuki, punkty zwrotne 
scen, małe punkty zwrotne w zachowaniu.

Zarówno zdarzeń, jak i punktów zwrotnych 
może być w danej scenie, akcie czy całej sztuce 
kilka. Istotne jest ćwiczenie się w konkretnym, 
inicjującym do gry nazwaniu tych zdarzeń. 
Nadaniu im tytułu w formie jednego, maksy‑
malnie dwóch zdań. Innymi słowy: aktor powi‑
nien potrafić tak nazwać zdarzenie sceniczne, 
żeby wiedział, co gra. Oczywiście, że jest to 
przede wszystkim zadanie reżysera, jednak zna‑
jąc realia pracy w teatrze, nie zaszkodzi, jeżeli 
przyszły aktor będzie wyposażony w narzędzia, 
które pozwolą mu zbudować rolę w sytuacji, 
gdy będzie miał do czynienia z bezradnym i nie‑
rzetelnie przygotowanym reżyserem.

Cel – wyznaczenie celu, z jakim postać wcho‑
dzi w scenę, do jakiego dąży w danym akcie czy 
w całej sztuce. Cele mogą się zmieniać. 

Kluczowym jest dla tej metody to, że punk‑
tem wyjścia dla działania studenta na scenie 
jest gra. Nie czucie, lecz gra. Znamy wszyscy te 
pokrzykiwania reżyserów: „co ty tam grosz!” 
„nie groj mi tu! bądź!” Przyznam, że mam 
z tym poważny problem. Co to znaczy „bądź”? 
Bądź, czyli co? Czyli jak? Przecież już samo 
mówienie obcym tekstem to gra. Przecież uczy‑
my gry aktorskiej. Zadaniem aktora jest więc 
grać. Nie udawać, lecz grać. Pierwsze, co mnie 
uderzyło podczas zajęć w szkole Ernsta Buscha, 
to zdanie jednego z profesorów wypowiedzia‑
ne w pierwszym semestrze do jednego ze stu‑
dentów, gdy ten się martwił, że „nie czuje part‑
nera”: N i e  m u s i s z  c z u ć ,  p o w i n i e n e ś 
g r a ć .  To zdanie i to, jak ono jest realizowane 
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na scenie i w pracy nad rolą, ukształtowało mój 
stosunek do pracy ze studentem i aktorem. 

Ujmę to tak: otwórz się na grę z partnerem – 
uczucia przyjdą same. 

Od kiedy pracuję po obu stronach Odry, 
temat uczuć i myślenia na scenie stawał się dla 
mnie powoli coraz istotniejszy. Jedną z najistot‑
niejszych różnic w pracy w Polsce i w Niem‑
czech jest waga, jaką przywiązuje się do tzw. 
emocji i uczuć. Podczas gdy słowa „emocja”, 
„uczucie” są permanentnie obecne w pracy 
z polskimi aktorami: np. „poczuj to”, „ja tego 
(tak) nie czuję”, „wczuj się”, „co to za emocja” 
itd., na próbach w Niemczech przede wszyst‑
kim mówi się o myśli, stosunku postaci do 
postaci i sytuacji: „nie rozumiem”, „ co on/
ona teraz myśli”, „jaki on/ona ma stosunek do 
niej/niego” itd. Często mówi się też o postaci 
w trzeciej osobie. Polscy aktorzy sięgają słow‑
nictwem (niekoniecznie techniką) do i d e n ‑
t y f i k a c j i  z postacią i w większości mówią 
o postaci w pierwszej osobie: „co ja tu czuję”. 
(Na marginesie chciałabym dodać za Brechtem 
i podpisuję się pod tym zdaniem: nie może być 
ani całkowitej identyfikacji aktora z rolą, ani 
jej absolutnego braku, gdyż aktor jest jednocze‑
śnie twórcą i tworzywem. Jest zarazem nadają‑
cym znaczenie i mającym znaczenie.) 

W swojej praktyce wychodzę z założenia, 
że myślenie i uczucie to dwa nierozerwalne 
ogniwa. Wprawdzie namawiam studentów, aby 
wychodzili od myśli, analizy sytuacji, relacji 
z partnerem, jednak, jak wspomniałam, tylko 
po to, aby w świadomy i ukierunkowany 
sposób, w konkretnym celu, pokierowali uczu‑
ciami i emocjami postaci. Trudno jest bowiem 
analizować czy ukierunkowywać najbardziej 
kunsztowną grę emocjonalną aktora, zwłasz‑
cza jeśli identyfikuje się on z postacią, jeśli jest 
ona oderwana od tworzonej na scenie rzeczy‑
wistości: wszelka krytyka ociera się wtedy nie‑
bezpiecznie o personalną obrazę, bo przecież 
aktor „tak czuje”. Oczywiście moja metoda 

pracy jest tylko jedną z wielu i nie neguję tutaj 
innych metod, o ile mają one na celu wykształ‑
cić świadomego aktora, zdolnego do pracy 
z zespołem i reżyserem. 

Wracając do myślenia i czucia. 
Myślenie wynika ze stosunku człowieka 

wobec drugiego człowieka. Wszystkie myśli 
powinny się więc koncentrować na człowieku, 
do którego są skierowane i od którego pocho‑
dzą, dopiero wtedy zrozumiemy ich skutecz‑
ność i pojmiemy ich efekt, czyli wywołaną nimi 
emocję lub uczucie.

Myślenie jest tym, co następuje po trudno‑
ściach i tym, co wyprzedza działanie. Dopiero 
wtedy zaczynamy naprawdę myśleć, kiedy znaj‑
dujemy się w trudnej sytuacji. Wtedy myślenie 
jest skierowane na przywrócenie równowagi.

Grzechem głównym jest wciskanie począt‑
kującego aktora w – nazwę to obrazowo – 
babranie się we własnym sosie. Nierzadko jest 
to szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Gdy 
jednak niczym Sherlock Homes zbadać naj‑
pierw dlaczego, skąd takie, a nie inne działanie 
postaci, jakie są więc motywy tego działania, 
idąc dalej – dlaczego ten człowiek, którego 
przedstawiam, tak myśli, a zatem tak, a nie 
inaczej postępuje, dojdzie się do oczywistości 
uczuć i emocji, jakie towarzyszą danej postaci 
w jej procesie myślenia. 

Co się zaś tyczy uczuć, to każda twórczość 
artystyczna powstaje na podstawie wniosków/
przekonań zabarwionych uczuciami. Obser‑
wacja rzeczywistości ciągle angażuje uczucia. 
Uczucia są częścią osobowości. 

Właściwością uczuć jest nadawanie działa‑
niom wymiaru osobistego. Człowiek, który 
działa i odtwarza świat w swoim umyśle, 
przeżywa je w różnoraki sposób. Uczucia nie 
tylko sygnalizują o ważnych wydarzeniach 
z otaczającego świata, mogą nawet stać się 
trwałymi bądź przejściowymi motywami ludz‑
kiego działania. Uczucia mają nie tylko funkcję 
sygnalizacyjną, lecz także funkcję sterującą. 
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Jednak same tylko uczucia przyczyniają się 
do zubożenia gry aktorskiej. Dlatego ważna 
jest dominacja fantazji i myślenia. Od świado‑
mej realistycznej i współczesnej sztuki aktor‑
skiej trzeba wymagać więcej, niż tylko bycia 
narzędziem języka ludzkich uczuć. 

Na koniec dołączę kilka dodatkowych pojęć 

Empatia
Pojęcie to jest często używane w odniesieniu 

do uczuć. Jednak odnosi się ono do życia umy‑
słowego, do skojarzeń, a więc do całej świa‑
domości. Jest wiele sposobów wyrazu, a także 
różne fazy danego wykonania.

Zbliżenie się aktora do postaci to nie jazda 
po drodze jednokierunkowej, lecz dystanso‑
wanie się „na zewnątrz” i identyfikacja „do 
wewnątrz”.

Gestus
To pojęcie bardzo popularne we wschodnio‑

niemieckim teatrze, ale nie tylko. Jego autorem 
jest Bertolt Brecht. Najprostsza definicja to: 
„całokształt ekspresji mimicznej, gestów i czę‑
sto wypowiedzi, które jeden człowiek lub kilku 
kieruje do jednego człowieka lub kilku”. Przy 
czym chodzi tu raczej o „jak” niż „co”.

To, jak ktoś na przykład składa zamówienie 
u kelnera: jeden jest wyniosły, zdystansowany, 
inny niepewny, podległy kelnerowi i jego zda‑
niu, ktoś inny pełen ignorancji, inny pedan‑
tyczny itd.

Gestus nie istnieje bez sytuacji i celu. Trzeba 
mieć jakiś konkretny zamiar, jakiś konkret‑
ny cel. Według Brechta gestus jest przede 
wszystkim uwarunkowany społecznie, ponie‑
waż zawsze odnosi się do drugiego człowieka. 
Dane zachowanie staje się gestusem dopiero 
wtedy, gdy odnosi się do drugiego człowieka.

Gestusu socjalnego nie można oddzielić od 
pozycji w strukturze społeczeństwa. Tu kłania 
się potrzeba poszerzania świadomości społecz‑

nej aktora. Za pomocą gestusu aktor jest w sta‑
nie uwidocznić miejsce postaci w społeczeń‑
stwie, a nie tylko zredukować jej zachowanie 
do aspektów psychicznych.

Dialektyka
Jest to niezwykle istotny element wykształ‑

cenia aktora we wschodnioniemieckich szko‑
łach. Dialektyczny sposób obserwacji pomaga 
aktorowi postrzegać rzeczy i wydarzenia, jakby 
były w ruchu i podlegały zmianom (wynikające 
z procesu). Zastosowanie dialektyki w procesie 
gry aktorskiej oznacza np. wyjść od siebie, co 
oznacza też odejść od siebie.

Źródła: Bertolt Brecht: Wartość mosiądzu, 
Małe organon dla teatru, Dialektyka w teatrze, 
O sztuce i polityce, O teatrze, Dzieła zebrane, 
a także własne obserwacje i notatki.

GRAŻYNA KANIA – absolwentka wydziału aktor‑
skiego łódzkiej Filmówki i reżyserii w Hochschule 
für Schauspielkunst „Ernst Busch” w Berlinie. Od 
1999 r. pracuje jako reżyserka teatralna, od 2002 r. 
również w Polsce. Współpracowała m.in. z Deut‑
sches Nationaltheater w Weimarze, Maxim ‑Gorki‑
 ‑Theater w Berlinie, Berliner Festspiele, Teatrem 
Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem Polskim w Poznaniu, 
Teatrem Polskim we Wrocławiu i Teatrem Polskim 
w Bydgoszczy, Teatrem Rozmaitości, Teatrem Dra‑
matyczny i Teatrem Powszechnym w Warszawie.
Zrealizowała kilkadziesiąt inscenizacji, w tym rów‑
nież międzynarodowe. Jej prace były prezentowane 
na najważniejszych polskich festiwalach. Otrzymała 
liczne wyróżnienia i narody (m.in. nominacja do 
Niemieckiej Nagrody Teatralnej Faust, nominacja 
do Warszawskien Nagrody Teatralnej Felix, nagroda 
za reżyserię na Festiwalu Kontakt w Toruniu, grand 
prix na festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie).
Pracuje również jako tłumaczka z języka niemiec‑
kiego i angielskiego dla teatru i filmu (dialogi oraz 
doradztwo i trening językowy) oraz jako wykła‑
dowca na wydziałach aktorskich (Universität der 
Künste, Hochschule für Schauspielkunst „Ernst 
Busch” w Berlinie, PWSFTviT w Łodzi). Brała rów‑
nież udział jako aktorka w produkcjach filmowych, 
teatralnych i radiowych w Polsce i Niemczech.
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Muzyka sceny
Role zbudowane w oparciu o teatralne 
kompozycje Stanisława Radwana
(fragment)

Spotkanie z muzyką Stanisława Radwa‑
na i teatrem, który on w ogromnym stopniu 
współtworzył, wywarło na mnie decydują‑
cy wpływ, zmieniając moje dotychczasowe 
pojmowanie tej dziedziny sztuki, a przede 
wszystkim – rozumienie funkcji muzyki 
w teatrze. To przełomowe dla mojego roz‑
woju artystycznego doświadczenie uczyniłam 
tematem mojej pracy doktorskiej, opisując 
je na konkretnych przykładach i poddając 
analizie.

W pracy skupiłam się na trzech szczegól‑
nie istotnych dla mnie (dla mojego rozwoju 
aktorskiego) rolach, budowanych w oparciu 
o muzykę Stanisława Radwana. Omawia‑
ne kolejno role to: Pasterka w spektaklu 
Dziady – dwanaście improwizacji Adama 
Mickiewicza w reżyserii Jerzego Grzegorzew‑
skiego, Harfiarka w Wyzwoleniu Stanisława 
Wyspiańskiego w reżyserii Mikołaja Grabow‑

EWA KAIM

skiego i wreszcie Alt w Operze mleczanej, 
której libretto napisał Radwan do rysunków 
Andrzeja Mleczki. We wszystkich tych przy‑
padkach dane mi było się zmierzyć z nie‑
zwykłym zadaniem tworzenia roli opartej 
na partyturze muzycznej, której autorem był 
Stanisław Radwan. 

Dzięki temu kompozytorowi zrozumiałam, 
że muzyka w teatrze nie może stanowić jedy‑
nie ilustracji i służyć wyłącznie stworzeniu 
atmosfery, dynamizowaniu akcji scenicznej 
czy podkreśleniu emocji. Radwan, tworząc 
muzykę do spektaklu, za każdym razem doko‑
nywał swojej interpretacji realizowanego tek‑
stu, pozostając w dialogu z wizją reżysera i z 
przestrzenią wykreowaną przez scenografa. 
Radwan określa ten rodzaj współpracy twór‑
czej terminem polifonii teatralnej. Muzyka 
ma znaleźć i wypełnić teren niezajęty przez 
słowo aktora, jego gest, nie powinna rów‑
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nież powtarzać znaków zawartych w sferze 
plastycznej przedstawienia. To samo dotyczy 
wykonawcy ‑interpretatora muzyki. 

Kiedy po raz pierwszy pojawia się muzyka 
w spektaklu, kiedy aktor po raz pierwszy 
słyszy klimat utworu, ulega jej czarowi. Zwy‑
cięstwem aktora jest precyzyjne realizowanie 
umowy z reżyserem i konsekwentne budowa‑
nie postaci wobec muzyki, w kontrapunkcie 
do niej. A zatem artysta musi nawiązać mądry 
dialog z muzyką, którą ma wykonywać. Tylko 
wtedy stanie się jej interpretatorem, tylko 
wtedy unikniemy tautologii. Największym 
bowiem zagrożeniem dla muzyki w teatrze 
według Radwana jest właśnie tautologia. 
„Jeżeli mam powtarzać tę samą myśl, którą 
lepiej wyraża słowo, staje się to miałkie i dla 
widza niwelujące znaczenie tamtej warstwy” 
– mówi kompozytor. Bardzo często, okre‑
ślając zasadę, którą się kierował, tworząc 
muzykę teatralną, Radwan używał pojęcia 
kontrapunktu. Otóż cała sfera ilustracyjności 
była dla mnie zawsze najmniej interesują‑
ca jako sposób istnienia muzyki na scenie, 
ponieważ wydaje mi się, że muzyka to coś 
ważniejszego niż to, co niesie ze sobą tylko 
dźwięk, tylko udźwiękowienie przestrzeni, 
a nie umuzycznienie jakiegoś stanu. Zawsze 
tego drugiego szukałem, rozumiejąc umu‑
zycznienie jako partnerstwo dla wszystkich 
pozostałych elementów spektaklu. W związ‑
ku z tym konieczna jest redukcja elementów 
muzycznych w samym umuzycznieniu. Stąd 
też częste zastosowanie kontrapunktu. Sam 
dla siebie muzyczny kontrapunkt pozbawio‑
ny jest właściwie logiki muzycznej, dlatego, 
że uznaje inną logikę – przewodu. Tego, co 
w s z y s c y  r a z e m  chcemy powiedzieć, co 
w s z y s c y  r a z e m , począwszy od aktora, 
przez reżysera, scenografa i kompozytora 
chcemy wspólnie przekazać. I w tym sensie 
umuzycznienie to kontrapunkt (punkt – kon‑
tra – punkt), który powiększa sferę dialogu. 

Muzyka, jako twór kontrapunktyczny, uzu‑
pełnia i wydobywa wszystko to, co zawie‑
ra się najgłębiej w warstwie nienazwanego. 
W muzykowaniu podstawową umiejętnością 
jest otworzenie uszu na to, co robi partner. 
Ten słuch na partnera doskonale realizo‑
wał się we współpracy Stanisława Radwana 
z Konradem Swinarskim, Andrzejem Wajdą, 
Jerzym Jarockim czy Jerzym Grzegorzew‑
skim. Radwan potrafił idealnie trafić w ton, 
którym chcieli się posługiwać, i w tak różne 
rodzaje teatru, jakim się zajmowali. Właśnie 
dlatego, że bardzo dobrze wiedział i wyczu‑
wał czego chce jego partner – reżyser. Ta 
umiejętność słuchania drugiego człowieka 
i wielkiego do niego szacunku zdaje mi się 
jedną z najważniejszych cech Radwana, która 
determinuje całą jego twórczość kompozyto‑
ra teatralnego.

***

Są spotkania, które ustanawiają nowy kie‑
runek poszukiwań artystycznych, otwierają 
przed nami nowe, nieznane przestrzenie. 
Takim spotkaniem było dla niewątpliwie 
sceniczny, aktorski kontakt z twórczością Sta‑
nisława Radwana. Szczególne miejsce w mojej 
pracy poświęciłam analizie roli w zasadzie 
najmniejszej spośród wymienionych we wstę‑
pie – a mianowicie Pasterce w Dziadach – 
dwunastu improwizacjach w reżyserii Jerzego 
Grzegorzewskiego. To doświadczenie mnie 
formatujące, dzięki niemu zweryfikowałam 
cały dotychczasowy sposób patrzenia na sztu‑
kę. Radykalnie zmieniły się moje poszukiwa‑
nia i pojmowanie teatru. Poznawanie języka 
teatralnego, którym posługiwali się Grzego‑
rzewski i Radwan, rozczytywanie ich znaków 
i symboli, śledzenie etapów pracy nad formą 
spektaklu było dla mnie swoistym wstępowa‑
niem w kolejne kręgi wtajemniczenia.
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Dziady – dwanaście improwizacji
Sceny z poematu dramatycznego Adama 
Mickiewicza
„Krakowskie Dziady – dwanaście impro-

wizacji to jest moje szukanie języka współ‑
czesnego teatru dla wielkiego dzieła roman‑
tycznego. I to jest doświadczenie, którego nie 
można lekceważyć, trzeba się temu dobrze 
przyjrzeć i następni reżyserzy nie będą mogli 
się do tego nie odnieść” – mówił Jerzy Grze‑
gorzewski1. 

Pierwsza próba czytania Dziadów – dwu-
nastu improwizacji była dla mnie zaskaku‑
jąca. Przeczytaliśmy tekst. Scenariusz wyda‑
wał mi się jedynie szkicem, który będzie 
w trakcie pracy rozbudowywany. Tymczasem 
Grzegorzewski nas przeprosił, mówiąc, że 
mogą nastąpić jeszcze jakieś skróty, po czym 
skończył próbę z rozbrajającym uśmiechem, 
stwierdzając, że nie będziemy przecież ana‑
lizować dzieła Mickiewicza, bo właściwie 
wszystko na ten temat zostało już powie‑
dziane, a on nie ma nic nowego do dodania. 
Oczywiście był to żart. Następnego dnia 
spotkaliśmy się już na scenie. Grzegorzew‑
ski nie przeprowadzał analiz, nie tłumaczył 
motywacji bohaterów ani dramaturgii tekstu. 
Po prostu ufał naszej inteligencji i próby ana‑
lityczne uważał za stratę czasu. 

Większość prób do tego spektaklu spę‑
dziłam siedząc na widowni i z zapartym 
tchem obserwując, jak powstaje przedsta‑
wienie. Z ciekawością patrzyłam na współ‑
pracę Grzegorzewskiego, Radwana i Hanic‑
kiej. Mieli swoisty kod porozumiewawczy, 
swój własny język, który wykształcili podczas 
wielu lat wspólnej pracy. Niezwykły ton tej 
pracy nadawał Grzegorzewski, który swym 

1  Krakowskie „Dziady”, rozmowa ze Zdzisławem 
Pietrasikiem, 1996 [w:] Palę Paryż i wyjeżdżam. 
Wywiady z Jerzym Grzegorzewskim, Świat 
Literacki, Izabelin 2005, s. 120.

skupieniem i natężeniem zmysłów oddziały‑
wał na każdego aktora. Aktorzy byli przez 
niego traktowani jak artyści, którzy wspólnie 
z nim tworzą dzieło sztuki. Nadrzędnym 
celem tej trójki twórców było bowiem powo‑
łanie do życia dzieła sztuki, uwzględniającego 
wszystkie zdobycze sztuki nowoczesnej, nie 
zapominając jednak o tradycji. 

Grzegorzewski traktował tekst bardzo 
poważnie, dokonywane skróty wynikały 
z dążenia do oddania zawartych w nim 
sensów w sposób maksymalnie syntetyczny. 
Dlatego jego adaptacje przypominały par‑
tyturę muzyczną. Sprowadzone do znaku, 
skrótu, przepuszczone przez jego wrażliwość 
i wyobraźnię, były punktem wyjścia do pracy 
opartej w dużej mierze na intuicji. Wyjściowe 
założenia i konstatacje były rozwijane arcy‑
ciekawym formalnie językiem teatralnym, 
pełnym innowacyjnych rozwiązań i wędrują‑
cych literackich motywów: 

Przedstawienia Grzegorzewskiego 
w równym stopniu były drążeniem 
zajmujących go treści, co realizacjami 
zamierzonego kształtu. Ostateczna forma 
przypominała najbardziej kompozycję 
przestrzenno ‑muzyczną, dziejącą się na 
wielu planach, nieraz odległych, wbu‑
dowaną zmiennym rytmem o charakte‑
rystycznej płynności ruchu i nastroju, 
przerywanej dynamiką nagłych zderzeń 
różnych elementów konstrukcyjnych2. 

Duet Grzegorzewski ‑Radwan z czułością 
i pełnym do niego zaufaniem wprowadzał 
aktora w swój świat. Harmonizował, zestrajał 
cały zespół. Nie było mowy o tradycyjnym 

2  Zbigniew Taranienko, Trzask pękających para-
wanów. Jerzy Grzegorzewski w Teatrze Studio, 
Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza, 
Warszawa 2006, s. 19.
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„budowaniu ról”, fenomen tego teatru rodził 
ze spotkania artystycznych osobowości, ze 
współbrzmienia wrażliwości konkretnych 
twórców – reżysera, kompozytora, scenogra‑
fa i aktorów. 

Cytaty, którymi będę się posługiwać, opi‑
sując twórczość Grzegorzewskiego, pocho‑
dzą głównie z rozmów przeprowadzonych 
z nim przez krytyków. Chcę, żeby to jego 
słowa, doświadczenia i refleksje rozjaśni‑
ły nam i przybliżyły jego twórczy żywioł. 
Z tego samego powodu poprosiłam Stanisła‑
wa Radwana o rozmowę.

Rozumieliśmy, jak ważne dla Grzegorzew‑
skiego było mierzenie się z Dziadami Mickie‑
wicza. Próby bardzo go męczyły, ale też cie‑
szyły zarazem. Te częste przerwy zarządzane 
w nieoczekiwanych momentach, skracane 
próby mogły w nas budzić zamęt i zaniepoko‑
jenie. A jednak nie. Grzegorzewski znikał na 
pewien czas, najczęściej z Radwanem, i kiedy 
pojawiali się z triumfującą, z dystansu dopeł‑
nioną ideą, rozwiązaniem jakiejś sceny czy 
jej zmianą, czuło się głęboki sens tej pracy. 
To zrywanie, zawieszanie prób brało się nie 
z chimerycznej niemocy twórcy, ale z jego cał‑
kowitego zanurzenia się w pracy i ze strachu 
przed zamknięciem jakiejś drogi poszukiwań, 
przed dookreśleniem rozwijających się skoja‑
rzeń… Grzegorzewski nie chciał reżyserować 
Dziadów. On chciał je na nowo dla współcze‑
snego odbiorcy odkryć.

Postać Pasterki, jej znaczenie, moje o niej 
wyobrażenia a wizja Grzegorzewskiego
Postać Dziewczyny. Długi, mocno splecio‑

ny, jasny warkocz. Twarz bez cienia makijażu. 
Czysta. Pasterka ubrana jest w granatową 
taftową suknię. W żałobę po Tym, który 
przed laty odszedł i nigdy już nie powróci. 
Pojawia się na scenie nagle. Pojawia się zni‑
kąd? Nie do końca. Grzegorzewski, który 
uwielbiał prowadzić dialog z tradycją, mie‑

rzyć się z nią i grać, z całą swą prostotą 
i erudycją, postanowił nawiązać do Dziadów 
Swinarskiego i wypuścić Pasterkę na spotka‑
nie z Konradem zza okna wychodzącego na 
plac Szczepański. Z tego samego okna, przez 
które u Swinarskiego został wypchnięty na 
bruk młody Rollison. Pamiętam, jak pociągał 
Grzegorzewskiego ten pomysł, a zarazem – 
jak był go niepewny. Dopiero słowa Radwa‑
na: „To będzie fantastyczne”, potwierdziły 
i umocowały słuszną intuicję reżysera. Wiem 
też, że w tym skojarzeniu, połączeniu świata 
Swinarskiego i świata, który stwarzał właśnie 
Grzegorzewski – poprzez miejsce, poprzez 
aktorów, poprzez tak dosłowne odniesienie, 
zaczerpnięcie z tamtej rzeczywistości – rodzi‑
ła się muzyka Radwana. W momencie odkry‑
cia, skąd i dokąd zmierza Pasterka, powstała 
piosenka Tam u Niemnowej odnogi…

Grzegorzewski miał jeszcze jeden powód, 
który sprawiał, że wahał się, czy wykorzy‑
stać pomysł wprowadzenia Pasterki z okna. 
A mianowicie – jeśli miała się ona pojawić 
nagle, niepostrzeżenie jak duch, musiałam 
między framugami okna stanąć jeszcze przed 
wpuszczeniem na salę widzów, po czym prze‑
czekać jeszcze pierwsze dwadzieścia minut 
spektaklu. To dla Grzegorzewskiego stano‑
wiło naprawdę problem. Wielokrotnie pona‑
wiał pytanie, czy wytrzymam, czy rozumiem, 
jakie to dla niego ważne. Oczywiście, że 
rozumiałam. Rozumiałam przede wszystkim, 
jakie to dla mnie ważne. Pamiętam każdą 
chwilę bycia w świecie Grzegorzewskiego 
i oczekiwania na wejście w ten świat. Obró‑
cona plecami do sceny, zamknięta między 
dwiema okiennicami, słyszałam, jak wchodzi 
publiczność, jak milknie wraz ze ściemnie‑
niem świateł, jak powoli rozsuwa się kurtyna 
i rozlegają się pierwsze słowa Guślarza. Ten 
niezwykły spektakl dane mi było rozpocząć 
w sposób, który pozwalał na koncentrację 
i wyciszenie. Kiedy Grzegorzewski próbo‑
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rytmu, przecząc temperaturze uczuć, w sku‑
pieniu i oszczędności formalnej ukryta była 
siła tej postaci.

Przygotowując się do pracy doktorskiej, 
obejrzałam zapis Dziadów. Nagranie jest 
techniczne, surowe, trzeba w jego odbio‑
rze uruchomić wyobraźnię, nie dostrzeżemy 
bowiem wielu detali, nie widać momentu, 
który tak jest mi bliski, o którym tak dużo 
pisałam – kiedy postać, którą grałam, pojawia 
się na scenie, wychodząc z okna. Nie widać, 
jak Konrad patrzy na Pasterkę. Nie widać 
subtelności i niuansów. Operator dość przy‑
padkowo wybierał obiekty swojej uwagi. 

Po raz kolejny odkrywam, że teatr w wiel‑
kim stopniu jest nieprzekładalny na inne 
media. Mam jednak, mimo wszystkich nie‑
doskonałości zapisu, nieustanne wrażenie 
obcowania z dziełem niezwykłym. Nawet 
tak techniczny i niedoskonały zapis spektaklu 
nie zdołał zatrzeć wewnętrznej siły Dziadów 
Grzegorzewskiego.

Konrad (Jerzy Radziwiłowicz) przyszedł 
na Dziady razem z widownią. Patrzy w prze‑
słonięte czarnym suknem okno sali teatral‑
nej. Czeka przed kurtyną na jej rozsunięcie. 
I kiedy ta zwykła, prosta, czarna zasłona 
powoli odsłania scenę, okazuje się, że Dzia‑
dy już trwają. Na środku sceny widzimy 
dwa kręgi świateł doglądanych przez trzech, 
z chłopska ubranych uczestników. W głębi 
sceny siedzi chór mężczyzn ubranych we 
fraki. Chór jest bardzo współczesny. Reżyser 
eksponuje pulpity nutowe i nieprzystawalność 
ich świata do świata starego obrzędu. Wszyst‑
ko odbywa się w ciszy. 

Spektakl rozpoczyna sekwencja misteryjna. 
Misterium zaklinania. Widzimy na scenie 
ogromną zabawkę dziecięcą, bąka, powoli 
napędzanego przez uczestników obrzędu. Na 
pierwszym planie Guślarz (Andrzej Hudziak) 
napręża strunę, sznur dzielący widzów i scenę, 
nawijając go na patyk, i wypowiada słowa 

wał opisać, co powinnam robić, wbiegał do 
mnie na scenę i mówił bardzo cicho, jakby 
nie chciał spłoszyć tej chwili, naruszyć kru‑
chej tajemnicy spotkania Pasterki i Konrada. 
Właśnie o tę tajemnicę Grzegorzewskiemu 
chodziło. Miała tam się zawrzeć: „tęsknota, 
tęsknota, pani Ewo”. A więc tęsknota i nie‑
spełnienie ogarniało, wypełniało tę chwilę. 
Czekanie na wyjście Pasterki na scenę było 
dla mnie cennym i niezwykłym czasem. Naj‑
pierw cisza, potem wsączające się w uszy 
odgłosy wchodzącej widowni…

Wreszcie powoli zaczynałam rozumieć, o co 
chodzi reżyserowi, a jeszcze bardziej – czego 
nie chce w swoim teatrze. Realistyczne zacho‑
wania zostają wyparte przez pełną napięcia 
wewnętrznego formę. Uświadomiłam sobie, 
że każdy gest ma tu znaczenie. Kiedy Pasterka 
się pojawia, nie mogąc zerwać więzi mię‑
dzy nią a Konradem, Guślarz, odczyniając 
czar, obrzuca nieproszonego gościa kora‑
likami jarzębiny, a ich cichy, drobny stuk 
jest jedynym echem bezradności Guślarza 
wobec uczucia, które na zawsze połączyło 
tych dwoje i które nie daje o sobie zapomnieć. 
Ciszy rozpiętej między strachem oglądających 
to spotkanie – Guślarza, Kobiety, Dziewczyny 
i dzieci – a spojrzeniami obojga kochan‑
ków nie mógł zakłócić żaden zbędny ruch. 
W konwencji realistycznej, która mi była 
dużo bliższa, ponieważ ją po prostu rozu‑
miałam, pewnie całe spotkanie wypełnione 
byłoby słowami i gestami im towarzyszącymi. 
A tu nic takiego nie następowało. Grzego‑
rzewski odradzał wszelki pośpiech. Bardzo 
często, szczególnie na pierwszym etapie prób 
aktor jest zdeterminowany do aktywnego 
bycia na scenie, do pokazywania wszystkich 
emocji, którymi wypełniona jest jego postać. 
A Grzegorzewski mnie uspokajał: „Nic nie 
trzeba. Nic więcej nie trzeba, pani Ewo, tylko 
tęsknota…”. Wszystkie emocje zawarłam 
w spojrzeniu. W maksymalnym zwolnieniu 
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zaklęcia, zaproszenie do obrzędu. Nakręcany, 
pięknie inkrustowany bąk nasuwa skojarzenia 
z kopułą cerkiewną. Otoczony jest kilko‑
ma kręgami płonących świeczek. Zabawka 
dziecięca, patyk, sznurek, proste rymowa‑
ne zaklęcia przypominają nam dzieciństwo. 
Wkrótce trzech uczestników obrzędu roz‑
pędza tę wielką blaszaną zabawkę i scena 
napełnia się mocnym, mechanicznym hała‑
sem. Potem znów cisza. Uczestnicy, wiedząc, 
co ma nastąpić po tej figurze obrzędowej, 
spokojnie podchodzą do kręgów świetlnych. 
Unoszą ku górze jeden z nich. Wtedy padają 
pierwsze słowa Guślarza, który nieustająco 
nawija sznur na swój obrzędowy kij: 

Już idą w cerkiew gromady.
I wkrótce zaczną się Dziady.
Iść nam pora, już noc głucha.
Czy słyszysz te śpiewy w dali?
Już się tam ludzie zebrali.3

Na wszystko patrzy Konrad, stojąc na skra‑
ju sceny, mówiąc jakby bardziej z naszej 
perspektywy: „Pójdę sam. Co rok chodziłem 
tą drogą”.

Podchodzi wolno do stołu, całuje w głowę 
Kobietę (Alicja Bienicewicz), która na przo‑
dzie sceny siedzi wraz z Dziewczyną (Beata 
Fudalej) i trójką dzieci przy okrytym białym 
obrusem stole. Wtedy pierwszy raz odzywa 
się Chór z towarzyszeniem kotła. Chór skan‑
duje: „Cie mno wszę dzie. Głu cho wszę dzie. 
Co to bę dzie co to bę dzie”. 

Guślarz wchodzi w świetliste kręgi. Nie‑
które światła już się wypaliły. Potem Guślarz 
przechodzi na tył sceny, z trudem pchając 

3  Zapis (ten i kolejne) pochodzi z archiwalnego 
scenariusza Dziadów – dwunastu improwizacji 
w opracowaniu Jerzego Grzegorzewskiego w zbio‑
rach Archiwum Narodowego Starego Teatru 
w Krakowie.

ciężkie wrota, bramę zbudowaną z elementów 
wewnętrznych fortepianu. Akcja na scenie 
odbywa się w zwolnionym tempie i my, 
zarówno aktorzy, jak i widzowie stopniowo, 
powoli schodzimy do poziomu skupienia, 
o który chodzi Grzegorzewskiemu. Jesteśmy 
jak dzieci, z dziecięcą ciekawością wpatru‑
jemy się w świat obrzędu. Widzimy siebie 
w twarzach kobiety i dzieci…

DZIECKO
Czy można, żeby robaki rozmawiały tak 

jak ludzie?

KOBIETA
Nachyl się i przyłóż uszko. Tu biedna dusz‑

ka prosi o troje paciorek.
Aha, słyszysz, jak kołata?

DZIECKO
Tak, tak, tak, tata, tata.
A dalibóg, że kołata,
jak zegarek pod poduszką.
Co to jest?
Tata, tak, ta tak.

Scenę domową przerywa rozdzierające pia‑
nie kura. Potem następuje dziesięć uderzeń 
zegara. „Oto dziesiąta wybija, czas ucieka, 
życie mija.” Zegar bije dziesięć razy. Równo‑
cześnie w rytmie jego bicia Konrad przecho‑
dzi na przeciwległą stronę proscenium, gdzie 
czeka już na niego Jerzy Trela, jak dobry 
znajomy, przyjaciel. Oczywiście rozpozna‑
jemy w nim Konrada ze słynnej inscenizacji 
Dziadów Konrada Swinarskiego. To kolejna 
próba nawiązania dialogu Grzegorzewskiego 
z wielkim poprzednikiem. Konrad pyta go: 
„Gdzież jestem”; Pustelnik: „W przyjaciela 
domu”. Konrad pyta: „W młodości jeszcze? 
Na środku gościńca”. 

Po czym wraca do sceny domowej przy 
stole. Kobieta modli się z dziećmi. Modli 
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się, patrząc na Konrada, za dusze czyśćco‑
we. Równocześnie widzimy, że obrzęd trwa. 
Guślarz pojawia się na scenie razem z Posta‑
cią w obrzędzie (Andrzej Kozak) i przekła‑
dają sznureczek pomiędzy rękoma, co znów 
wywołuje skojarzenie z prostą, dziecięcą 
zabawą. Tutaj jednak ma ona dużo wyższą 
stawkę. Błąd ułożenia sznureczków kończy 
się spazmem i zejściem Postaci ze sceny obrzę‑
du. Znów odzywa się Chór: „Cie mno wszę 
dzie. Głu cho wszę dzie”. 

Wtedy następuje rozpoznanie. Dziewczyna 
dostrzega w Konradzie zjawę. „W imię ojca, 
zgiń, przepadnij!”. Włącza się  Chór, powta‑
rzając słowa Guślarza: „I zgiń, przepadnij na 
wieki!”. Ta refrenowość podkreśla charakter 
wspólnoty obrzędowej. 

Kiedy Pasterka wychodzi z zaklętej prze‑
strzeni okna, siada przy stole, patrzy ze 
spokojem i miłością na niego, dopiero wtedy 
wszyscy dostrzegają w nim ducha. Dopie‑
ro wtedy wzbudza on strach w Guślarzu. 
Guślarz wskakuje na stół, przy którym siedzi 
Pasterka, a ta spokojnym gestem powstrzy‑
muje go przed dalszą ingerencją. Guślarz 
chce wyrzucić ducha z obrzędu, zwraca się 
bezpośrednio do Pasterki, trzymając ręce nad 
jej czołem, próbując odgadnąć jej myśli: 

Pasterko, znasz tę osobę? 
W tym są jakieś straszne rzeczy. 
Po kim ty nosisz żałobę, 
wszak mąż i rodzina zdrowa!
Cóż to! Nie mówisz ni słowa?
To są jakieś straszne rzeczy! 

Wtedy ona wstaje spokojnie, nie reaguje 
na słowa Guślarza i powoli zbliża się do 
Gustawa. Nie mówią do siebie ani słowa, 
nie dotykają się. Nagranie niestety nie odda‑
je mocy tego spotkania. Nie widać twa‑
rzy Radziwiłowicza, nie widać, że Pasterka 
mija Konrada, schodzi ze sceny i przechodzi 

między rzędami publiczności. To wspaniały 
pomysł Grzegorzewskiego, to przejście, nagła 
bliskość z widownią. Pasterka zagarniała, 
zabierała widza w sam środek ich spotkania. 
Wtedy rozlega się pieśń: Tam, u Niemnowej 
odnogi…

Pieśń, która rozbrzmiewa po długiej natę‑
żonej ciszy, wypływa z samego środka rozry‑
wającego serce wspomnienia. Jej dźwięki są 
miękkie i słodkie. Fraza długa i spokojna. Nie 
mamy tu jednak do czynienia z muzycznym 
cytatem sentymentalnym czy jakąkolwiek 
próbą zilustrowania tego miłosnego powido‑
ku. Jest prostota.

Pieśń jest śpiewana przez Kobietę i dzieci 
na żywo. Jest im dobrze znana. To dodaje 
autentyczności relacji Pasterki i Konrada. Ich 
miłość zdarzyła się naprawdę. Pieśń realizuje 
się w zaledwie czterech wersach i spokojnie 
wygasa. Równoczesne, zestrojone z muzyką 
oddalanie się Pasterki nabiera coraz większej 
mocy. Rozstanie jest nieuniknione. Tak jak 
nieunikniony jest koniec pieśni. Pieśń jest 
tylko chwilką. I chwila musi minąć. Pasterka 
wchodzi znów na scenę i wraz z ostatnim 
wersem, z ostatnim muzycznym akcentem 
znika w drzwiach proscenium. Scenę wypeł‑
nia kontrapunktyczny krzyk Konrada, który 
po utracie ukochanej przebija się nożem. 
Spokój sceny miłosnej zostaje zburzony nagle 
i brutalnie. Godzina miłości minęła. Wspo‑
mnienie ukochanej doprowadza bohatera do 
samobójstwa.

 
Zapomnij, ja zapomnę,
wszak już zapomniałem.
Jej rysy, coraz ciemniej,
Tak, już się zatarły.

Konrad powolnym krokiem, znów wzię‑
tym z rytmu mówienia, przechodzi w stronę 
wyjścia, w którym zniknęła Pasterka. Upada. 
Guślarz demistyfikuje jego akt samobój‑
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czy, tłumacząc Kobiecie, która pochyla się 
nad leżącym Konradem: „Tylko dla nauki 
sceny boleści powtórzył zbrodzień”. Konrad 
potwierdza lekko: „Czary, omamienie sztuki”. 

Obrzęd trwa. Pojawia się bardzo ekspre‑
syjne, rozpędzone Widmo (Krzysztof Glo‑
bisz), będące połączeniem postaci Złego Pana 
i widma Doktora z III części Dziadów. Chór 
powtarza za nim głośne wezwania i wołania 
jak zwielokrotnione echo. Kiedy na scenę 
wchodzą postacie kobiet, opisujących zesłanie 
Konrada na Sybir, zaczynają się rozlegać szep‑
ty poszczególnych głosów w chórze, mówią‑
ce inne partie tekstu tej sceny. Pojawia się 
też przenikliwy dźwięk, a właściwie pasmo 
dźwiękowe (klaster), które rośnie stopniowo 
w glissandzie. Szepty nakładają się na siebie, 
tworząc swoistą kakofonię głosów i rodzaj 
nowego, nieznanego nam języka. Konrad zaś 
w kontraście do tej szepczącej fali w mocnym 
rytmie staccatowo skanduje: „Tak zem ‑sta! 
Zem ‑sta! Zem ‑sta na wro ‑ga!”… 

Kobiety idąc szeregiem przez proscenium 
niejako obmywają je spadającymi z ich rąk 
kroplami, przemieniają całą scenę, zabierają 
stół, unoszą go do tyłu, jak trumnę w pogrze‑
bowej ceremonii. Muzyka brzmi coraz gło‑
śniej. Chór, skandując, krzyczy. Obrzęd 
domyka się.

Salon warszawski. Sekwencję rozpoczyna 
króciutka piosenka Śród wzgórzów i jarów, 
śpiewana przez Panny przy klawikordzie 
(Beata Fudalej, Ewa Kaim). Jej żartobliwa, 
skoczna forma wprowadza ton, który będzie 
dominował w salonie. Na scenę wchodzi para 
Satyrów, pchając kolumny zbudowane z bęb‑
nów, wbiegają ufryzowane, bogato odziane 
damy i eleganccy panowie, którzy toczą waż‑
kie dysputy o ojczyźnie, ale ich wielosłowie 
donikąd nie prowadzi. Kiedy na scenę wcho‑
dzi Adolf (Jerzy Trela) i zaczyna opowieść 
o Cichowskim, postaci salonowe, jedna po 
drugiej, znikają ze sceny. Wyjście Adolfa 

i jego słowa są niestosowne. Pamiętam próby 
tej sceny. Trela początkowo siedział na scenie 
i słowa monologu kierował do słuchających 
go dam i gości salonu. Grzegorzewski zmienił 
założenie. Salon zostaje wyparty przez samo 
wejście Treli na scenę, zanim Adolf wypowie 
pierwsze słowo. Następnie poprosił Trelę, 
żeby mówił ten monolog bezpośrednio kie‑
rując się do publiczności, ustawiwszy krzesło 
na proscenium. Do dziś pamiętam, jak Trela 
przechodzi na skraj sceny i mówi prosto do 
widowni… Spokój monologu Adolfa był dla 
mnie kolejnym wielkim odkryciem inter‑
pretacyjnym Grzegorzewskiego. Pamiętam, 
jak mówił do Treli: „Panie Jerzy, proszę się 
nie spieszyć, to pana czas”. Grzegorzewski 
zatrzymał całą machinę teatralną i oddał 
Treli całą scenę i pełną nad nią władzę. Spo‑
wiedź Adolfa wystaje poza ramy spektaklu. 
Ma charakter niemal pozateatralny, zbliżony 
bardziej do bolesnej relacji dokumentalnej niż 
do kreacji aktorskiej. Kiedy patrzę na zapis 
spektaklu, po raz kolejny zachwyca i głęboko 
porusza mnie ten moment, kiedy niespieszne, 
ciężkie słowa padają z ust Treli.

Warto podkreślić, że muzyka w spektaklu 
pojawia się zaledwie kilka razy i tylko wów‑
czas, kiedy jest naprawdę niezbędna. W dra‑
mat spotkania Pasterki i Konrada została 
wpisana piękna pieśń Tam u Niemnowej 
odnogi. W chwilę po obłąkańczym zamknię‑
ciu sceny obrzędu, w kontrapunkcie do jej 
muzyki, rozbrzmiewa liryczna piosenka Jakże 
kocha dziewczyna…, w Salonie Warszaw‑
skim panienki przy klawikordzie odśpiewują 
kilka taktów skocznej piosenki Śród wzgó-
rzów i jarów dla podkreślenia patriotycznej 
atmosfery, w scenie Balu u Senatora zosta‑
nie odtańczony menuet z Don Giovanniego 
Mozarta, co w zestawieniu z dramatem matek 
(rola Pani Rollisonowej została rozpisana na 
cztery aktorki), podkreśla bezduszną obo‑
jętność i okrucieństwo salonowego towarzy‑
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stwa. W III akcie dramatu, kiedy zostaną 
odegrane sceny w celi Konrada, Egzorcy‑
zmy i wypowiedziana Wielka Improwizacja, 
w muzyce pojawia się przestrzenna struktura 
składająca się z trzech warstw: pizzicato kon‑
trabasu z pogłębionym niskim tonem wygry‑
wane przez Archanioła (Artur Dziurman) 
na sznurowni, dzwony w inwersji i dzwony 
z pogłosem. To przenikające się, wzajemnie 
sobie ustępujące, wypełniające przeciągłym, 
dojmującym echem całą przestrzeń sceny 
współbrzmienie nadaje ton całemu aktowi, 
a jego rytmiczność podkreśla i wyznacza nie‑
ubłagany upływ czasu.

O muzyce Radwana w tym spektaklu tak 
pisze Elżbieta Morawiec: 

Można o muzyce powiedzieć, że jest 
jak jeszcze jeden niewidzialny aktor, duch 
tego widowiska. Rzadko kiedy, tak jak 
w przypadku tej pary twórców, zdarza 
się tak doskonałe partnerstwo, współod‑
czuwanie. Jeśli Grzegorzewski rekonstru‑
uje w tych dziadach mechanizm pamięci 
zbiorowej, jej mity i emblematy – Radwan 
dokonuje tego samego w muzyce. Nigdy 
nie naruszając dyscypliny widowiska. 
Murmurando – szept Chóru, bicie Gusta‑
wowych godzin, trzy piosenki („Tam 
u Niemnowej odnogi”, „Dziewczyna”, 
„Śród wzgórzów i jarów”) z I aktu to 
swoista muzykosfera narodowych mitów4.

Dziady Grzegorzewskiego to bolesna 
podróż przez kręgi miłości, domu dzieciń‑
stwa, polskich traum i koszmarów narodo‑
wych. Bohater na pograniczu snu i jawy jest 
zaangażowany, pociągany i raniony przez 
każdy z tych światów. Męka jest wieczna 

4  Elżbieta Morawiec, Jerzy Grzegorzewski – mistrz 
światła i wizji, Arcana, Kraków 2006, s. 169.

i nie ma przed nią ucieczki. Świat snu i świat 
realny jest jednakowo opresyjny, obłąkańczy, 
sprowadzający bohatera w coraz ciaśniejsze 
i ciemniejsze rejony. Nie znajdują ukojenia 
w swych rolach i w danych im obowiązkach 
nawet duchy wyższe, Diabeł i Anioł. 

To przecież Konrad w pewnym momencie 
spektaklu musi chronić i wzmacniać Anioła 
(Beata Paluch) unosząc go w górę na rękach 
jak ojciec, opiekun. Walka o duszę Konrada 
trwa, czekamy na jego wybory. Ale w świecie 
Grzegorzewskiego i Radwana to my sami, 
widzowie, musimy tych wyborów dokony‑
wać. Nie dostaniemy żadnej odpowiedzi na 
dręczące nas pytania. W tych końcowych 
sekwencjach muzyka Radwana jest piętrem 
okrutnym. Bóg jest okrutny? Bóg jest bezli‑
tosny? Czy nas słyszy? Czy rozpędził świat 
i zostawił go samemu sobie? Czy też tylko 
odmierza czas? Niepojęta obojętność. Mate‑
matyka emocji. Doskonałość. To atrybuty 
boskości.

Świat wykreowany przez twórców przed‑
stawienia to teren niczyj, między snem a jawą. 
Nie wiadomo, co z czego się wywodzi, to 
publiczność ma wybrać opcję, to ona ma pod‑
jąć decyzję, do jakiego świata fragment czy 
element układanki należy. Widz musi się sam 
odnaleźć w tym labiryncie znaczeń i symboli. 
Stąd niejednoznaczność opinii, dezorienta‑
cja recenzentów, teatrologów, filologów, nie 
zawsze bowiem symbolika Grzegorzewskiego 
miała konotacje ściśle literackie. A może to 
jest sen widowni? To ona śni ten sen?

Pisząc o warszawskich Dziadach: impro-
wizacjach (Teatr Studio, premiera 1987 r.) 
Elżbieta Morawiec podkreśla odkrywcze 
w inscenizacji Dziadów zwrócenie się Grze‑
gorzewskiego w stronę misteryjności. 

Spektakl dzieli się na trzy akty, trzy 
Mickiewiczowskie godziny – miłości, roz‑
paczy, przestrogi, nawiązując także w ten 
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sposób do misteryjnej struktury całych 
Dziadów, obejmującej ziemię, niebo i pie‑
kło. Nigdy dotąd nie zdarzyło mi się oglą‑
dać inscenizacji, w której zasada misteryj‑
ności byłaby tak głęboko uwewnętrzniona 
– co tutaj wynika ze sposobu komponowa‑
nia tekstu i z czasowego, nie zaś wyłącznie 
przestrzennego rozumienia misteryjnego 
porządku. Jest to kolejny rewelatorski akt 
Grzegorzewskiego – odkrycie, że miste‑
ryjność Dziadów wpisana jest w czasową 
strukturę poematu, czyli musi wynikać 
z muzycznego następstwa tematów – 
ziemi, nieba i piekła5. 

Dziady warszawskie odczytywał Grzego‑
rzewski przez pryzmat Wyspiańskiego. Kra‑
kowskie przedstawienia bazowało na tym 
samym scenariuszu. Grzegorzewski dokonał 
jednak pewnych zmian: w akcie I usunięta 
została scena więzienna, zamieniona została 
kolejność aktu II i III, a więc Wielka Impro‑
wizacja i Egzorcyzmy kończyły spektakl. Na 
scenie widzimy starego i młodego Konrada 
(Gustaw – Andrzej Bienias). Zabiegu tego 
dokonał Grzegorzewski już w poprzedniej 
swojej inscenizacji Dziadów, w przedstawie‑
niu Teatru Studio z roku 1987. Podobnie jak 
w tamtym spektaklu widzimy starego Kon‑
rada, który szuka szlaków własnej młodości, 
siebie sprzed lat. Sam Grzegorzewski przyzna‑
wał, że ta dwoistość jest źródłem jego skrywa‑
nego niepokoju. Młody Konrad jest przedsta‑
wiony z dużym, ironicznym dystansem. On 
jeszcze nic nie wie. Niczego nie rozumie. Nie 
przeczuwa tego, co go czeka. To stary Konrad 
niesie na barkach cały balast doświadczeń.

Przedstawienie Dziady – dwanaście impro-
wizacji spotkało się z bardzo niechętnym 
i powierzchownym odbiorem recenzen‑

5  Ibidem, s. 140.

tów teatralnych. W pierwszych recenzjach 
(nazwijmy je lokalnymi) odbył się swoisty 
wyścig, kto bardziej ten spektakl ośmieszy. 
Wybitne kreacje aktorskie Radziwiłowicza, 
Peszka, Globisza, Hajewskiej również nie 
wzbudziły recenzenckich zachwytów. Nie‑
dosyt, niesmak, niezrozumienie dominowały 
recenzje popremierowe. Grzegorzewski posą‑
dzony był o zbytnią dezynwolturę w skrótach 
i chronologii tekstu Dziadów.

Pamiętam moje zaskoczenie i niezgodę, 
kiedy czytałam pierwsze recenzje. Wydawało 
mi się to niemożliwe, że można być aż tak 
zamkniętym na niezwykłe piękno i ekspe‑
rymentalną moc tego spektaklu. Zdawałam 
sobie sprawę z hermetyczności znaków Grze‑
gorzewskiego, ale nie sądziłam, że brak umie‑
jętności czy też chęci ich rozczytania może 
prowokować dyskryminujące przedstawienie 
teatrologiczne spazmy.

Na szczęście doczekałam się poważnych 
analiz krytycznych przedstawienia pióra 
Joanny Walaszek, Marty Michalak, Rafała 
Węgrzyniaka, Piotra Gruszczyńskiego czy 
Zbigniewa Majchrowskiego.

Można powiedzieć, że Grzegorzewski 
jednocześnie «rozbija» i scala Dziady. Odzy‑
skuje, a nawet pogłębia pierwotną fragmen‑
taryczność (zagubioną w szkolnej, fabulary‑
zującej lekturze), natomiast rozdrobnionej 
Improwizacji przywraca – z udziałem Jerze‑
go Radziwiłowicza – naturalną spójność: 
reżyser nie szuka łatwego porozumienia 
z widzem dążąc «na skróty» od gnomy do 
gnomy, aktor również nie eksponuje skrzy‑
dlatych fraz, przeciwnie, zaskakująco prze‑
stawia akcenty zdaniowe, […] uchyla klisze 
odbioru, ujawnia nowe przestrzenie tekstu.6

6  Zbigniew Majchrowski, Improwizacja na odej-
ście, „Dialog” 1998 nr 7, s. 140. 
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Grzegorzewskiemu recenzje nie były obo‑
jętne. Boleśnie odczuwał zarówno wszelkie 
nadinterpretacje, jak i próby zdyskwalifi‑
kowania go i ośmieszenia jako artysty. Stąd 
polemika z Romanem Pawłowskim po jego 
pełnej niesprawiedliwych ocen recenzji Nocy 
listopadowej.

Jak twierdzi Ewa Bułhak we wstępie 
do książki Palę Paryż i wyjeżdżam, zbioru 
wywiadów przeprowadzonych przez różnych 
dziennikarzy z Jerzym Grzegorzewskim: 
„Zafałszowanie relacji autor – reżyser – rze‑
czywistość doprowadza Grzegorzewskiego 
do rozpaczy. Tak jak do rozpaczy i irytacji 
doprowadzają go pytania o publicystycznie 
sformułowane przesłanie”7. Grzegorzewski 
niechętnie tłumaczył genezę swych inspira‑
cji dramaturgicznych, konotacji twórczych 
i zżymał się na potrzebę wyjaśniania ich post 
factum. Wolał nie domykać pola interpretacji. 
Niejednokrotnie zarzucano mu brak wierno‑
ści wobec autora i idei zawartej w tekście. 
Grzegorzewski sam dowcipnie odpowiadał na 
to: „Idealną, jak sądzę, sytuację osiągnąłbym, 
gdybym potrafił sam napisać sztukę i wspól‑
nie z aktorami zrobić z niej spektakl. Wtedy 
może przestano by mnie rozliczać z tego, czy 
dość precyzyjnie sformułowałem swój stosu‑
nek do literackiego utworu, czy znalazłem 
dostatecznie klarowną wykładnię dla jakże 
czasem złożonej i zawiłej materii utworu”8.

***

Spotkanie z Grzegorzewskim i Radwanem 
w pracy nad Dziadami było dla mnie jak uką‑
szenie. Wiedziałam, że takiego teatru będę 
wypatrywać, żądać, że perspektywa i optyka, 

7  Ewa Bułhak, Zderzenie, wstęp do: Palę Paryż…, 
op. cit., s. 9.
8  Scena wyobraźni i teatru…, op. cit., s. 27.

którą mi zaproponowali, będzie dla mnie 
wyzwaniem i określeniem poziomu, którego 
będę stale szukała w teatrze.

Zawsze też będę tęsknić za czułym podej‑
ściem Grzegorzewskiego do aktora. Za tym, 
że odkrywał w nas to, czego sami nie prze‑
czuwaliśmy. Tę samą czułość w stosunku 
do aktorów ma w sobie Stanisław Radwan. 
Zawsze można było się do niego zwrócić 
z pytaniem o rozstrzygniecie jakiejś trud‑
nej kwestii i liczyć na jego pomoc. Kiedyś 
zapytałam go, co powinnam zmienić w roli, 
z którą sobie nie radziłam, a reżyser zdecy‑
dowanie nie potrafił mi pomóc. Słowa, które 
Radwan mi powiedział, z wielką delikat‑
nością, nie chcąc wkraczać w kompetencje 
reżyserskie i nie chcąc mnie urazić, brzmiały: 
„Biologia, ciało”. Tak, to były słowa klu‑
cze, które dodały postaci niezbędnej siły.  
Siła przedstawień objawiała się w ścisłej 
współpracy z widownią. Reżyser wzywał 
widzów do partnerowania, współtworzenia 
ich. Bardzo często zamazywał granice między 
widownią a sceną. Akcja sceniczna rozgry‑
wana była w przestrzeni widowni, szatni, 
holu. Nie mówiąc już o tym, że wymagał 
od widzów pewnego przygotowania intelek‑
tualnego. Gdy Tomasz Burzyński porównu‑
je twórczość Grzegorzewskiego do muzyki, 
reżyser odpowiada: „Chciałbym, aby (przed‑
stawienia) miały precyzję, jaką odnajduje‑
my w muzyce, żeby każdy element budował 
formę… o tym, jak z nimi kontaktuje się 
publiczność, decyduje pewien rodzaj wrażli‑
wości; czasem spektaklu można nie rozumieć, 
a jednak go odbierać”9. 

Pracując nad spektaklem, Grzegorzew‑
ski całkowicie się w nim zanurzał. Nigdy 
nie traktował reżyserowania jak „taśmowej 

9  Czasem ulegam trudnej do opanowania potrze-
bie, rozmowa z Tomaszem Burzyńskim, 1979 [w:] 
Palę Paryż…, op. cit., s. 50.



66 zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

pracy teatralnej produkcji”. Najbardziej inte‑
resował go moment tworzenia, nie myślał 
o efekcie, oddalał finał, nie zależało mu na 
mnożeniu fascynujących figur, na popisach 
inscenizacyjnych i fajerwerkowym opakowa‑
niu. W precyzji znaków, oszczędności i kon‑
densacji figur i gestów widział prawdziwe 
piękno i sens.

W rozmowach z reżyserem często poja‑
wia się motyw zmęczenia teatrem, ochota, 
by uciec w malowanie, pisanie; ton znie‑
chęcenia wobec niezrozumienia jego teatru 
przez widzów, krytyków, „znawców” i bywal‑
ców teatru zaczyna dominować w ostatnich 
wywiadach. Grzegorzewski chciał rozstać się 
z Teatrem Narodowym, miał dość niesienia 
ciężaru „domu Wyspiańskiego” na swych 
barkach. Miał dość teatru, ale też nie mógł 
bez niego żyć. 

Rozmowa ze Stanisławem Radwanem
O Dziadach w reżyserii Jerzego 
Grzegorzewskiego
Spotkanie z tobą i z Grzegorzewskim, 

najpierw w Tak zwanej ludzkości w obłę-
dzie w trzykrotnych zastępstwach, było dla 
mnie spełnieniem marzeń, a potem nastąpiła 
cudowna praca nad Dziadami. I zdałam 
sobie sprawę z tego, że właśnie Grzego‑
rzewski i wasz świat, budowany wspólnie 
z Basią Hanicką, dał mi taki punkt odnie‑
sienia, który jest teraz trudny do znalezienia 
w naszej teatralnej rzeczywistości. W pracy 
zaznałam misterium. Te pierwsze chwile, 
kiedy najpierw chodziłam na balkon, żeby 
podglądać inne sceny w Tak zwanej ludzko-
ści w obłędzie i widziałam frajdę aktorów, 
zanurzających się w wasz świat, w którym 
było wszystko: niezwykłe poczucie humoru, 
erudycja… To, co widziałam, było niezwykle 
nowoczesne, a zarazem zbudowane na bar‑
dzo rzetelnym fundamencie wiedzy i tradycji. 
I dla mnie to było pierwsze doświadczenie 
dekonstrukcji, ale dobrze rozumianej; teraz 
to pojęcie wydaje mi się zużyte, ponieważ 
często służy jedynie efektowi, bierze się z nie‑
wiedzy lub z pychy…

Z chaosu.

Próby do Dziadów spędziłam na widowni, 
patrząc jak Grzegorzewski reżyseruje. Cza‑
sem przychodził do mnie i pytał: „Czy to było 
w punkt? W punkt?”.

Strasznie były ważne dla niego te pierwsze 
reakcje…

On przychodził do mnie jako do pierw‑
szego widza i sprawdzał to na mnie. Ale… 
skąd mógł wiedzieć, kim jestem, przecież 
dopiero się poznawaliśmy? Zaufanie, którym 
mnie obdarzał, było dla mnie rodzajem wta‑
jemniczenia… Te próby mi się niesamowicie 
podobały. Kiedy rozmawialiście z Grzego‑
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rzewskim, z Basią Hanicką i kiedy jak dzieci 
bawiliście się przestawianiem klocków – to 
było coś niesamowitego, bo znienacka coś się 
zapalało i przeskakiwało w rejony poważne 
i trudne. Pamiętam to jego słynne, wywodzą‑
ce się z terminologii tenisa, powiedzenie „w 
punkt” i twoje „fantastycznie”, kiedy byliście 
szczególnie zadowoleni z jakiegoś rozwią‑
zania… Pamiętam długie pauzy w próbach, 
wasze skupione sylwetki… W Grzegorzew‑
skim widziałam rozpięcie między chłopcem 
a bardzo tragicznie patrzącym na świat, 
cierpiącym człowiekiem…

Fantastycznie to zauważyłaś… Jurek 
zawsze był – szczęśliwie dla jego sztuki – roz‑
pięty miedzy zabawą chłopca a cierpieniem 
prawdziwego, głębokiego, czującego artysty. 
I ta rozpiętość była… nigdy sobie tego tak 
nie nazwałem, dziękuję ci bardzo, bo trafiłaś 
w punkt. „Jest w punkt?” [śmiech]

I pamiętam też pierwsze recenzje po 
Dziadach, niekoniecznie dobre. Pamiętam, 
w jakim szoku byli recenzenci, zresztą jego 
teatr zawsze się opierał próbom klasyfiko‑
wania…

Tu chcę powiedzieć, że Grzegorzewski 
absolutnie zawsze starał się być wierny myśli 
zawartej w tekście. Na pewno nie zrobił 
niczego przeciwko wymowie dramatu czy 
też spłycając myśl Mickiewicza. A ta niemoc 
recenzentów? Rzeczy, które są tak nowator‑
skie, najłatwiej jest porównywać do czegoś 
i w ten sposób zaszufladkować. Wielokrotnie 
słyszałem opinie, że „Grzegorzewski robi 
teatr plastyka”. A przecież w jego teatrze 
wszystko było absolutnie na tym samym 
poziomie intensywności: i to, co plastyczne, 
i to, co muzyczne, i to, co intelektualne. 
Opowiadałem mu kiedyś o najgłębszym sen‑
sie muzyki elektronicznej – l’objet musi-
cal, przedmiot muzyczny Pierre’a Schaeffe‑
ra. Wszystko jest przedmiotem muzycznym 

i nie ma ani jednego dźwięku, z którego nie 
można zrobić muzyki. Żadnego zjawiska, 
czy rytmicznego, czy melodycznego, czy 
szmerowego nie wolno pomijać. Tylko tu 
pojawia się pytanie, jak to zrobić, by z tych 
dźwięków stworzyć muzykę, podnieść to 
do rangi sztuki. I kiedy tak rozmawiali‑
śmy, on powiedział: „Wiesz, zauważyłem, że 
w strasznie sprzecznym rytmie był ten gest, 
który dzisiaj aktor wykonał w tej scenie…”. 
Myślałem wtedy, że ze szczęścia zwariuję, 
ponieważ Jurek o geście aktora mówił w tym 
samym porządku co ja… On też dla niego 
brzmiał… Moim zdaniem nieopisana wiel‑
kość Grzegorzewskiego polegała na tym, że 
w każdym z jego przedstawień można było 
zaobserwować, że to, co się dzieje w obrazie, 
to co się dzieje w dźwięku, to co się dzieje 
w znaczeniach, łączy się w jedno… I jakbyś 
osobno analizowała, dojdziesz do tego, że 
nie można opisać tego, co się dzieje w każdej 
z nich, bez uwzględnienia równoległości 
tamtych dwóch pozostałych składowych. 
I to stanowiło o nieprawdopodobnej jedno‑
ści stylistycznej teatru Grzegorzewskiego. 
Kiedyś Tadeusz Nyczek napisał – a były to 
bardzo trudne czasy Jurka u recenzentów 
– „A tak wam trudno przyjąć, że być może 
to jest jedyny dzisiaj artysta, który tworzy 
całość. Czepiacie się detali, których możecie 
nie lubić…”

Albo nie rozumieć.
Albo nie rozumieć. „Ale wpatrzcie się, jaką 

całość on zawsze tworzy.” To był zawsze jeden 
oddech, obojętne, czy trwał godzinę, półtorej 
godziny czy dwie godziny. Wszystkie elemen‑
ty składowe istniały równolegle i polegały 
na niezwykłych związkach, połączeniach. 
A nie tak, że: „A, tu się wyczerpał gest, no 
to rąbniemy muzyczkę, a tutaj muzyczka się 
wyczerpała, to rąbniemy obraz jakiś, wyświe‑
tlimy, światła zrobimy jakieś”. Nigdy. To była 
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zasada nie tyle wymienności elementów ile, 
moim zdaniem, rodzaj współkoncertowania.

Grzegorzewski czytał recenzje?
Czytał, czytał…

Przeżywał je?
Przeżywał… Ale nigdy w takim stopniu jak 

opinie, które na przykład na tobie wymuszał, 
bo dla niego najważniejsza była ta pierwsza 
reakcja…

Czy pamiętasz ten moment, kiedy poja‑
wiło się w rozmowach z Grzegorzewskim 
coś najistotniejszego dla ciebie, co mogło 
być dla ciebie bodźcem, który te krakowskie 
Dziady odróżniał od Dziadów: improwizacji 
warszawskich z roku 1987 i dał podstawy 
nowego odczytania tego dramatu?

Przede wszystkim trzeba tu wspomnieć 
o sposobie pracy Grzegorzewskiego. Zanim 
przystąpił do pracy nad jakimś tekstem, nosił 
się z tym bardzo długo. On miał zawsze 
w głowie kilka tekstów, które chciałby jeszcze 
zrobić. O Dziadach wiele razy rozmawiali‑
śmy. Kilka lat przed krakowską inscenizacją 
zrobiliśmy Dziady: improwizacje w Warsza‑
wie. Te dwa spektakle różniły się bardzo, 
a było to spowodowane zmianami, które się 
dokonywały w naszym kraju. Przedstawie‑
nie krakowskie przygotowywaliśmy w 1995 
roku. To były szczególny czas w Polsce, 
lata przełomu, transformacji gospodarczej, 
wielkiej przemiany. Straciły – i musiały stra‑
cić – na wyrazistości wszystkie te elementy 
zwyczajowe, obrzędowe i przede wszystkim 
filozoficzne. Nastąpiła wówczas też przecież 
diametralna zmiana sytuacji w teatrze i poza 
teatrem. W związku z tym pierwszą rzeczą, 
nad jaką zaczęliśmy się zastanawiać, było 
pytanie: „No dobrze, ale czym jest obrzęd 
dzisiaj?”. Wtedy jeszcze Cepelia istniała, 
tradycja kojarzona była z tą wykreowaną 

w Polsce Ludowej Cepelią właśnie, z bar‑
dzo powierzchowną stylizacją na ludowość. 
Zastanawialiśmy się, jak możemy uniknąć 
takich płytkich odniesień. Można było to 
ominąć tylko w jeden sposób. Powiedziałem 
Grzegorzewskiemu: „To jest sprawa przenie‑
sienia obrzędu do muzeum, bo w muzeum 
eksponaty otwierają coś zupełnie innego niż 
ten sam przedmiot w użyciu codziennym. 
Wiesz, kto śpiewa Ciemno wszędzie, głucho 
wszędzie…? Chór z filharmonii. Panie jedna‑
kowo ubrane, panowie we frakach. Obrzęd 
to już jest muzeum”. Na drugi dzień Grze‑
gorzewski mi odpowiedział: „A co ty na to, 
że to są zarówno i śpiewacy, jak i orkiestra? 
Więc zza pulpitów”. No i to wyznaczyło 
rejon, gdzie się przesuwa nasza uwaga i, co 
więcej – co dla człowieka współczesnego 
znaczy obrzęd. Jest on jedynie odtwarzany, 
wykonywany z przyzwyczajenia…

A nie z potrzeby…
Właśnie… To wyznaczyło także parametry 

muzyczne. Kiedy się te pulpity w wyobraźni 
pojawiły, to wiedziałem, że wolno mi bar‑
dziej komplikować fakturę muzyczną. Muze‑
alnictwo obrzędu sprawiło, że poszczególne 
składowe dzieła można było tak regulować, 
jak robi się ekspozycje w muzeum. Że jeżeli 
chcesz eksponować obraz, to nie wieszasz 
jeden obraz na olbrzymiej ścianie, tylko two‑
rzysz mu konteksty. I te centra uwagi były już 
wtedy skierowane tylko na to, co się z ludźmi 
na scenie dzieje, i na o wiele mocniejsze osa‑
dzenie w filozofii, czyli w metafizyce. Dla‑
tego Radziwiłowicz stwierdził „No tak, ale 
w takim kontekście nie ma Wielkiej Impro‑
wizacji, nie ma miejsca na taki emocjonalny 
pojedynek, trzeba jej uwagę skupić na racjach 
filozoficznych”. I została ona sprowadzona 
wręcz do suchego przedstawiania argumen‑
tów Bogu. Podobnie, wszystko, co działo się 
w dźwięku i w działaniach muzycznych, było 
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już tylko konsekwencją ustawiania obrzędu, 
że wszystko musiało być skierowane na tego, 
który w tym momencie był bohaterem. A jeże‑
li racje są dobrze filozoficznie ustawione, to 
one działają też niezwykle na emocje. O wiele 
ważniejsze niż pokazywanie tych emocji jest, 
żeby te emocje były po stronie widowni. I w 
tym względzie te Dziady moim zdaniem róż‑
niły się diametralnie od innych inscenizacji 
Dziadów, bo one na obrzeża odsunęły całą 
rodzajowość, wspólnotowość, i co za tym 
idzie – przyzwyczajenia do emocji zwią‑
zanych ze słowami dramatu Mickiewicza. 
W owym czasie najważniejsze dla nas było 
wezwanie: „Przyszły zmiany, rozprawmy się 
także z naszymi mitami. Czy one naprawdę są 
żywe? Nie są żywe. Są już muzealne”.

Czyli właściwie ta pierwsza decyzja usta‑
nowiła wszystkie konsekwencje. Ale te kon‑
sekwencje były tak cudownie nie wprost 
podane. Moment, kiedy weszłam w spek‑
takl i kiedy zaczęłam obserwować myślenie 
Grzegorzewskiego, twoje myślenie, myślenie 
Basi Hanickiej, był dla mnie tak ważny, że 
w swojej pracy doktorskiej nie mogłam nie 
napisać o roli Pasterki, która jest wprawdzie 
rolą małą, ale która zmieniła moje myśle‑
nie o teatrze. Praca nad Dziadami była dla 
mnie szokiem intelektualnym, emocjonalnym 
i estetycznym. Nie potrafiłam tego teatru 
jeszcze wtedy zanalizować, nazwać. Ale wie‑
działam, że mam do czynienia z niezwykłym 
momentem w moim życiu. Pierwsze, co mnie 
zastanowiło, kiedy obserwowałam próby, to 
było połączenie bardzo poważnych rozwa‑
żań na temat rozwiązań scenicznych pierw‑
szych scen dramatu, scen obrzędu właśnie, 
ze światem dziecięcych skojarzeń. Potem 
wyraziło się to poprzez pojawienie się na 
scenie ogromnego bąka ‑zabawki, podobnie 
było z zabawą z przekazywanym z rąk do 
rąk sznureczkiem, obrzucaniem jarzębiną. 

Zrozumiałam, że obrzędowość ma u nas jesz‑
cze jakiś sens w wierzeniach, ale dziecięcych. 
Ta dziecięcość daje nam możliwość wejścia 
w obrzęd, tylko z tym rodzajem naiwności 
mamy do niego dostęp.

Fantastycznie to rozumiałaś. Określam to 
słowem niemodnym, żeby wracać do „naiw‑
ności”. Jak najbardziej naiwnie spojrzeć na 
to, co ta formuła Mickiewiczowska niesie. 
Moim zdaniem, zejście do naiwności zawsze 
rozprzestrzenia znaczenia i – że tak powiem 
– umożliwia spojrzenie z pewną czystością, 
a czystość w takim postępowaniu jest tylko 
wyrzuceniem ideologii. Odrzuceniem pęt 
przyzwyczajeń.

Wyobrażeń, przyzwyczajeń.
Tak. Wszystko to można sprowadzić do 

tych najczystszych, czyli naiwnych, czyli 
dziecięcych doznań. Tak było w przypadku 
piosenki Tam u Niemnowej…. Zawarłem ją 
w formie tak naiwnej, jak to tylko możliwe. 
Nie napisałem ani jednego ozdobnika, ani 
jednej figury, która by była pomyślana na 
tak zwane wyedukowane śpiewanie. Wręcz 
odwrotnie. To miało być dziecięco proste. 
Naiwność, prostota… Dochodzenie do pro‑
stoty jest strasznie trudne…

Zobaczyłam po latach Dziady na nagraniu 
rejestrującym jeden z pierwszych spektakli. 
Mimo że to jest zapis czysto techniczny, to 
nadal emanuje czymś niezwykłym, auten‑
tycznym. Myślę, że Grzegorzewski wyprze‑
dził czas. To było niesłychanie nowatorskie 
przedstawienie. Ludzie mogli tego spekta‑
klu nie rozumieć, bo tkwili w przyzwycza‑
jeniach, bo potrzebowali poczuć emocje, 
które, według nich, niesie tekst Mickiewicza. 
A Grzegorzewski nie dał się ponieść emocji 
dramatu wprost, on skupił się na odręb‑
nych, filozoficznych problemach i razem 
je ujęliście w bardzo ścisłą, matematycz‑
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ną formułę. Teraz badam matematykę tego 
spektaklu i zauważyłam, że twojej muzyki 
było w przedstawieniu mało. W pierwszym 
akcie, w obrzędzie, było jej najwięcej, z racji 
towarzyszenia chóru i wyznaczenia tej pod‑
stawowej, muzealnej funkcji organizującej 
wszystko.

Tak, potem bardzo mało… Jeżeli myślenie 
reżysera było bardzo linearne – wprowadza‑
łem muzyczny element po to, żeby zaburzać 
przebieg. To było tak jak pytanie: „E! Czy na 
pewno?” – w stosunku do tego, co się działo 
na scenie. Stąd na przykład jest możliwość 
nagłego, bezwstydnego pojawienia się liryki. 
Bo ta funkcja muzyki, jeżeli nie ma być ilu‑
stracyjna, musi zakłócać linearny przebieg, 
porządek, logikę spektaklu…

Zachwyca mnie prosty liryzm w piosence 
Tam u Niemnowej. Sprawia, że ona nam coś 
przypomina, że ją skądś znamy, pamiętamy 
i za nią tęsknimy. Jak dzieci…

Sama powiedziałaś, ile znaczą w naszym 
rozwoju powroty do dzieciństwa. Nie trzeba 
komplikować tego, co jest proste. Jak jest łza, 
to jest łza. 

I trzeba sobie na nią pozwolić.
Ależ oczywiście!

W tym się też ta wasza matematyka zawie‑
rała i to, co budzi mój podziw – temporalny 
wymiar przedstawienia. Wszystko miało swój 
czas trwania. Poszczególne godziny muszą po 
sobie nastąpić i to jest nieuniknione, każda 
z nich musi zaistnieć i w określonym cza‑
sie się dopełnić. Sekwencja nie popędzała 
sekwencji i w twojej muzyce realizowała się 
właśnie żelazna czasowa konsekwencja. 

Ujęłaś precyzyjnie to, o co chodzi, ale 
chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. Wyczu‑
łaś to na pewno, nie tylko w tym przedstawie‑
niu Grzegorzewskiego – mianowicie zmiany 

dynamiczne w konstruowaniu dramaturgii 
spektaklu: hamowania, zwolnienia, nagłe 
przyśpieszenia. Gdybyśmy zestawili jego spo‑
sób formowania dramatu, dramaturgicznego 
konstruowania widowiska, z kinem akcji, to 
zobaczylibyśmy, że wszystko to, czym jest 
jego teatr, jest na przeciwnym biegunie kina 
akcji. Co masz w kinie akcji? Atrakcyjność 
polega tu na skróceniu czasu między jednym 
a drugim zjawiskiem – a gdzie moment dla 
widza na jego refleksję? A mądry twórca, 
jakim był Jurek Grzegorzewski, wiedział, że 
czasem widzowi wolno „odpadać” od tego, 
co się dzieje, ponieważ akurat ta myśl, ten 
obraz lub ten dźwięk uruchamia w nim jakieś 
inne skojarzenia. I to jest świadomy wybór 
Jurka, kiedy czas, którym dysponujemy, może 
być zagęszczany, a kiedy niemiłosiernie roz‑
rzedzany. Cała organizacja napięć w środku 
tego danego czasu – powiedzmy: półtorej 
godziny – wolno ci go (oczywiście psycholo‑
gicznie) przyspieszać, zwalniać, rozwlekać, 
błyskawicznie przyspieszyć, a mimo to masz 
się zamknąć w półtorej godziny. To zawsze 
były konstrukcje bardzo ścisłe. Zmiany tempa 
były u niego bardzo często stosowane jako 
wyznaczniki stanów napięcia, czyli emocji. 
Nie tylko racji, ale stanów napięcia. I stąd te 
zgęszczenia lub rozrzedzenia, które nie były 
grane psychologicznie, tylko wręcz matema‑
tycznie. Tu drży, a tutaj się porusza jak leniwa 
falka i nie wolno jej przyspieszyć, bo zniszczy‑
my jej podstawową wartość – leniwość.

Ona musi dopłynąć.
Musi dopłynąć. Ona ma swój cel…

Cofam się do moich pierwszych emocji 
związanych z zetknięciem z waszym teatrem 
i uświadamiam sobie, że dopiero wtedy wiele 
rzeczy zrozumiałam. W szkole teatralnej 
wychowywana byłam na teatrze realistycz‑
nym, psychologicznym i tą optyką się posłu‑
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giwałam. I nagle to doświadczenie cudownej, 
niemej sceny uzmysłowiło mi istnienie świata 
znaków formalnych, gestów zastępujących 
słowo albo będących opozycją dla słowa. Ta 
dwuipółmiesięczna praca nad przedstawie‑
niem uświadomiła mi, ile można osiągnąć, 
konstruując postać bez posługiwania się kon‑
wencją realistyczną. Zobowiązanie wobec 
tematu, nie pokazywanie go wprost i zawar‑
cie go w odpowiednim odcinku czasowym…

I to jest istota rzeczy. W sztuce teatralnej, 
która jest sztuką synkretyczną, pojawia się 
szczególna trudność: wiązanie rzeczy odle‑
głych – to, co widzisz z tym, co słyszysz i z 
tym, co rozumiesz. I dopiero scalenie tego 
umożliwia, żeby to, co jest logiczne lub 
nielogiczne, wyskoczyło na piętro piękna. 
A to zależy już tylko od tego, jak my czas 
zorganizujemy. Jeśli nie dojdzie to do tego 
piętra, że to jest piękno, będą to przewody: 
filozoficzne, matematyczne, muzyczne, zna‑
komitej sekwencji obrazów. Wszystko to, co 
powinno należeć osobno do muzyki, osobno 
do plastyki, osobno do filozofii, osobno do 
poezji i tak dalej.

A tu się scalało. Dzięki wam.
A tu się scalało. Dobra, ale czy to już prze‑

chodzi na piętro tego, co ma być piękne.

No tak, to można było nazwać: trwaj chwi‑
lo. Ale z drugiej strony ten moment musiał 
się skończyć i pojawiał się rodzaj okrucień‑
stwa. Tam nie mogło być już przedłużenia 
tej chwili.

Narcyzmu żadnego!

Tam już następowała kolejna formuła, 
która miażdżyła poprzednią.

To bardzo ważne spostrzeżenie! Miano‑
wicie – nie wolno nigdy nikomu, żadnemu 
artyście upajać się maestrią. Biegłość pianisty 
jest czymś zachwycającym, ale jeżeli zostanie 

tylko biegłość i dla tej biegłości poświęca się 
wszystko inne, to efekt jest taki, że słuchasz 
w Konkursie Chopinowskim tych wszystkich 
„szybkobiegaczy” i nic cię to nie obchodzi. 
I dlatego tylko od czasu do czasu, chociaż 
masz do czynienia z tą samą biegłością, jesteś 
zachwycona, bo on ci coś przekazał, a u 
innych jest tylko technika. Użyj techniki dla 
tworzenia piękna, ale nie narcyzuj się nią. 
I dlatego mnie cieszy to, co mówisz. U Grze‑
gorzewskiego nie wolno było się zatrzymy‑
wać, bo światy większe zaraz nastąpią. Moim 
zdaniem wadą współczesnej reżyserii jest 
brak potrzeby selekcjonowania i redukowania 
efektu. Trzeba znać miarę. Wszelkie powtó‑
rzenia, nadmierne przeciąganie sekwencji, 
które już dawno powinny się skończyć, upa‑
janie się własnymi pomysłami sprawia, że 
wypadasz poza formę.

Czułość i okrucieństwo tego teatru było 
tym, co mnie uderzało i ujmowało. Po zagra‑
niu tej roli usłyszałam wiele miłych słów. 
Odpowiadałam: „Ja tylko byłam w tym 
świecie”. 

A o to chodzi. Na tym polega konieczna 
pokora aktora. „Byłam w tym świecie” – 
tylko, jak wiesz, trzeba umieć dojść do pew‑
nego świata… Na początku nie muszę poj‑
mować wszystkiego, ale trzeba się otworzyć. 
I to jest najważniejsze. Wejść w inny świat. To 
wymaga skromności. A jak ktoś podchodzi 
w taki sposób: „Ja to już wiem”, to czy na 
pewno się otwarł? 

W odróżnieniu od Dziadów warszawskich 
Grzegorzewski zamienił w krakowskim spek‑
taklu kolejność drugiego i trzeciego aktu. 
W końcowym akcie, rozgrywającym się 
w niebie, w muzyce pojawiało się coś, co 
do tej pory odbiera mi oddech. To, co się 
działo w muzyce, kiedy pojawiały się Anioły 
i siły szatańskie, jednakowo bezradne wobec 
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obojętności Boga, było okrutne. W two‑
jej muzyce była niesłychana obojętność siły 
najwyższej, której wyrazem był ten dźwięk 
– nieunikniony, nieodpowiadający na nic, 
znowu wyznaczający tylko czas. Już czas na 
następną sekwencję, już czas na zmianę…

Wbrew dramaturgii.

Wbrew dramaturgii, wbrew emocjom, 
dźwięk, który emocje jakby rozpruwał.

Czegoś takiego chciałem. Bardzo rzad‑
ko jestem zadowolony, z perspektywy czasu 
zawsze uważam, że można było coś zrobić 
lepiej. Ale jeżeli pojawi się poczucie, że 
dotknąłem czegoś istotnego, to daje olbrzy‑
mią satysfakcję. Bardzo się cieszę, że to 
zauważyłaś, bo chodziło mi o to, żeby zaist‑
niało tam coś takiego. Dla mnie jednym 
z najokrutniejszych wyobrażeń Boga jest Oko 
Opatrzności w trójkącie. Zawsze odbierałem 
to z dużym sprzeciwem, to znaczy – widzia‑
łem w tym oko śledczego. Wiem, że Oko 
Opatrzności inaczej się interpretuje, mówię 
o moim bardzo wczesnym doznaniu, dzie‑
cięcym patrzeniu na ten znak, w dodatku 
zamknięty w najdoskonalszą formę. Nigdy 
nie odbierałem go jako pomocnego oka… 
Chciałem w tej scenie umieścić trzeciego 
uczestnika walki, a mianowicie Boga‑Śled‑
czego: „Wypuściłem moich graczy, patrzę. 
Będę obserwował, jak się te siły w konkret‑
nym człowieku zmagają. Kto wygra? Ja tylko 
patrzę, co zwycięża. Nie kto. Co zwycięża. 
Dobro czy zło”. I dlatego zdecydowałem się 
na to brzmienie – trudno je opisać – zimne, 
niemiłe, obce. Okrutny Bóg. To nie miało 
nic wspólnego z wyciągnięciem konsekwencji 
z Wielkiej Improwizacji, z Bogiem‑carem. 
Nie. Chodziło mi o tego metafizycznego czy 
wręcz religijnego, wziętego z moich dziecię‑
cych wyobrażeń, obserwującego Boga. Kru‑
piera w tej grze losowej lub Wielkiego Brata, 
który cały czas patrzy.

EWA KAIM – aktorka teatralna i filmowa, 

absolwentka Wydziału Aktorskiego PWST im. 

Ludwika Solskiego w Krakowie (1995). W Starym 

Teatrze zadebiutowała już jako studentka (w Śnie 

nocy letniej Rudolfa Zioły, 1992), a w 1995 dołą‑

czyła do zespołu. Jest laureatką przyznawanej 

młodym artystom Nagrody im. Leona Schillera. 

W Starym Teatrze grała w spektaklach m.in. 

Tadeusza Bradeckiego, Jerzego Grzegorzewskie‑

go, Kazimierza Kutza, Pawła Miśkiewicza, Jana 

Klaty, Michała Zadary, Barbary Wysockiej, Wik‑

tora Rubina. Zagrała w licznych spektaklach teatru 

telewizji i serialach; za rolę w Aniele w Krakowie 

Artura Więcka „Barona” otrzymała nagrodę za 

debiut aktorski na festiwalu filmowym w Gdyni 

(2002). Jest pedagogiem PWST w Krakowie, gdzie 

w 2014 zadebiutowała jako reżyser spektaklem 

Dyplom z kosmosu.
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czysta, niezapisana karta. Każdy spektakl 
ma bowiem odrębną tematykę, stylistykę, 
nastrój, konwencję, porusza inne problemy 
i, co najważniejsze, kreowany jest różnymi 
środkami przez sprawującego nadzór nad 
całością reżysera.

W przypadku świata stworzonego przez 
Pawła Świątka w Pawiu królowej nasz kalej‑
doskop postaci powstawał w niesamowi‑
tej rozciągłości pomiędzy tym, co w pełni 
psychologiczne, a tym, co formalne, wzięte 
w nawias, zdystansowane, a często nawet 
autoironiczne. Stawał się on, podług sza‑
leństwa świata opisanego przez Masłowską, 
hybrydą zadań aktorskich, które wymykają 
się prostemu skatalogowaniu.

Paw królowej.
Między improwizacją 
 a kreskówką

Paw królowej w Narodowym Starym 
Teatrze w Krakowie, w reżyserii Pawła 
Świątka, to jeden z tych wyjątkowych spek‑
takli, który oddziałał zarówno na moje 
myślenie o aktorstwie, jak i aktorski warsz‑
tat. Nieoczywistość, trud, sposób realizacji 
– wszystko to zachwiało moją pewnością, że 
istnieje jedna jedyna metoda osiągania pew‑
nych efektów w budowaniu roli.

Choć od lat cenię metodę Lee Strasberga 
i jego szkołę psychologicznego zanurzenia 
się w kreowanej postaci, to praca z Pawłem 
Świątkiem kolejny raz uzmysłowiła mi, że 
– szczególnie w teatrze – do każdego z pro‑
jektów trzeba podchodzić indywidualnie 
i najlepiej rozpoczynać pracę nad nim jako 

WIKTOR LOGA ‑SKARCZEWSKI
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Tym, co najlepiej odpowiadało duchowi 
i sposobowi naszych aktorskich poszukiwań 
w trakcie pracy nad Pawiem królowej, są dziś 
dla mnie dwie prace: Oskara Hamerskiego 
Improwizacja teatralna według Keitha John-
stone’a oraz Pawła Gędłka Czy z kreskówek 
Walta Disneya można uczyć się aktorstwa. 
Obie powstały jako prace magisterskie stu‑
dentów Wydziału Aktorskiego krakowskiej 
PWST. Zawierają niezwykłe bogactwo wie‑
dzy w kontekście pracy nad naszym spek‑
taklem.

Jak pisze we wstępnie do pierwszej z nich 
Beata Guczalska: „Improwizacja jest nie‑
odzowną praktyką w każdym teatrze, który 
w centrum swoich poszukiwań umieszcza 
sztukę aktora. To swobodna twórczość 
aktora ma w pierwszym rzędzie tworzyć 
komunikat przeznaczony dla widowni”1. Nie 
zawsze jednak tak było i bywa. Jak zauważa 
sama autorka: „[…] w wieku XX stopniowo 
teatr przechodził w ręce reżyserów, oddając 
im ostatecznie całą władzę. Aktor musiał 
wypełnić jego wizję, wypełniać zalecenia, 
wpisać się w kreowany na scenie świat.2

Reżyser Pawia królowej pozostawił nam 
ogromną wolność. Stworzył ring tematycz‑
ny, ale nie wtrącał się w sposób naszych 
poszukiwań i improwizacje zmierzające 
do osiągnięcia postawionych przed nami 
celów. Przypatrywał się jedynie uważnie, 
by na końcowym etapie oddzielić wynika‑
jące z naszych prób potrzebne elementy od 
tych zbędnych a następnie ułożyć jak klocki 
w odpowiedniej kolejności.

1  Oskar Hamerski, Improwizacja według Keitha 
Johnstone’a. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Kraków 
2012, s. 5.
2  Ibidem, s. 5.

Najistotniejszym staje się jednak sposób 
prowadzenia prób. Oto bowiem Hamerski 
notuje we wstępie do swojej publikacji:

Kilka lat temu w celu zdobycia nowych 
umiejętności zawodowych zapisałem się 
do Studium Dramaturgicznego założone‑
go w Warszawie przez Tadeusza Słobo‑
dzianka. Oprócz uczestnictwa w zajęciach 
prowadzonych przez polskich wykładow‑
ców, można było także brać udział w kil‑
kudniowych warsztatach prowadzonych 
przez gości z zagranicy. Byli to zawsze 
praktycy w swojej dziedzinie, aktywni 
i piszący dramaturdzy. Jeden z warszta‑
tów prowadził Mark Ravenhill. Warsztat, 
który prowadził, zaskoczył mnie z kilku 
powodów. Po pierwsze – skupiał się przede 
wszystkim na zabawie. Po drugie pod‑
kreślał znaczenie sumiennej codziennej 
pracy. Obalało to (nie tylko przecież moje) 
poczucie i przeświadczenie, że twórczość 
artystyczna jest okupiona męką i tęsknym 
wyczekiwaniem na momenty natchnienia. 
Ravenhill twierdził natomiast, że pod‑
stawą pracy artysty jest systematyczność, 
uważność i radość z popełniania błędów. 
Każda pomyłka lub błąd w grze był wita‑
ny śmiechem i radością, przez co strach 
przed podjęciem ryzyka z godziny na 
godzinę się zmniejszał3.

Z dzisiejszej perspektywy mogę powie‑
dzieć, że podobnie przebiegały i podobny 
charakter miały i nasze próby do Pawia 
królowej. To, co wydawało się nam wygłu‑
pem, nieporadnością, powierzchowną reali‑
zacją zadań, które przecież powinny zawie‑
rać psychologiczną głębię, stawało się tym, 
co pożądane. W ten sposób mieliśmy dać 

3  Ibidem, s. 7.
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widzom do zrozumienia, że my też jesteśmy 
niedoskonali, że nie ma w naszych zabie‑
gach pychy, że też patrzymy na opisywaną 
rzeczywistość z dystansu, nie staramy się jej 
naśladować i odtwarzać w pewnej prawdzie 
psychologicznej, dla jakiegoś bliżej nieokre‑
ślonego celu.

Lekkość tej zabawy, wygłupu, ekscesu, 
radość popełniania błędów cechowały pracę 
Hamerskiego z Ravenhillem, a dramaturg 
zaczerpnął to właśnie z praktyk teatralnych 
Johnstone’a. Zupełnie nieświadomi tego 
w pracy nad Pawiem królowej, stworzyliśmy 
poligon podobnych eksperymentów.

W swojej metodzie [Johnstone] wyko‑
rzystuje przede wszystkim gry oparte na 
konkretnych zasadach, na przykład: „Nie 
bądź sprytny – bądź zwyczajny”, „Bądź 
oczywisty”, „Nie staraj się za bardzo”, 
„Mów pierwszą myśl, jaka przychodzi ci 
do głowy”, „Spraw, aby twój partner miał 
przyjemność z gry z tobą”, „Baw się”. Do 
celów gier można zaś zaliczyć: pozby‑
cie się tremy, uwolnienie kreatywności, 
uwrażliwienie na obecność partnera, ana‑
liza dramaturgiczna tekstu i nade wszyst‑
ko przyjemność z bycia na scenie.4

Na uwagę zasługuje fakt, że Johnstone 
nie jest człowiekiem teatru. „Nie kształcił 
się w szkołach teatralnych, w teatrze zna‑
lazł się niejako z przypadku, najpierw jako 
obserwator i «czytacz sztuk», później jako 
dramaturg, reżyser i nauczyciel.”5

Improwizację brytyjskiego nauczyciela 
cechuje łamanie wszelkich zasad, dystans, 
humor, które mogą sprawiać wrażenie, że 
wszystkie wymyślone przez niego gry teatral‑

4  Ibidem, s. 11.
5  Ibidem, s. 17.

ne są jedynie niewinną i beztroską zabawą. 
Gdy jednak oddać się ich szaleństwu i trochę 
w nich zapomnieć, efekty mogą być podobne 
do efektów improwizacji uprawianej przez 
Krystiana Lupę i jego uczniów. 

Opracowane przez Johnstone’a przez lata 
praktyki zawodowej „ćwiczenia”, które sam 
nazwał Theatersports, stworzyły formaty tak 
dobrze rozpoznawalnych telewizyjnych pro‑
gramów, jak choćby odcinkowy Whose line is 
it anyway, nadawany od lat w amerykańskiej 
telewizji. W największym skrócie, program 
ten „[…] to telewizyjne show w którym 
czwórka komików odgrywa w całości impro‑
wizowane scenki wcielając się w różne posta‑
cie. W zabawie ważna jest publiczność, która 
– tak jak prowadzący – nie tylko narzuca 
bohaterom role i style do odegrania, ale 
także sama często uczestniczy w scenkach”6.

Występujący brali w nim udział m.in. 
w takich konkurencjach jak:

Randka w ciemno – jeden z aktorów otrzy‑
mywał rolę obiektu westchnień, a pozostali 
stawali się dla niego kandydatami, 

Dubbing – dwójka aktorów odgrywała 
pantomimicznie scenkę na zadany temat, 
a pozostali, używając mikrofonów, mieli 
podkładać odgłosy pod ich działania,

Rekwizyty – dobrani w pary aktorzy otrzy‑
mywali rekwizyt/rekwizyty, dla których 
mieli znaleźć i przedstawić różne zastoso‑
wanie,

Style filmowe i teatralne – aktorzy dosta‑
wali temat improwizowanej scenki do ode‑
grania, a następnie musieli powtórzyć ją 
w kilku odmiennych stylach (reklamy tele‑
wizyjnej, spektaklu szekspirowskiego, opery 
mydlanej etc.),

Piosenka – aktorzy musieli, przy żywym 
akompaniamencie, stworzyć na bieżąco, 

6  http://www.whoseline.pl/info/ 
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jeden po drugim, linijkę tekstu piosenki na 
zadany temat,

Osobliwe przyjęcie – jeden z aktorów sta‑
wał się gospodarzem organizującym domów‑
kę, a pozostali odgrywali przyporządko‑
wane im postaci, które zjawiają się w jego 
mieszkaniu.

Należy przy tym podkreślić, że wszelkie 
instrukcje czy przypisane postaci zawsze 
przedstawiane były zawodnikom na bieżąco. 
Najczęściej w formie tajemniczych liścików 
zawierających odpowiedni opis, podsuwa‑
nych każdemu z uczestników w trakcie kon‑
kretnej dyscypliny, co podczas gry tworzyło 
niezwykle zabawne sytuacje, napięcia i rela‑
cje. Jedyne, co było im wcześniej znane, to 
ogólne zasady danej konkurencji. Choć i te 
potrafiły zmieniać się z programu na pro‑
gram.

Ponieważ każda z konkurencji miała ściśle 
określony czas trwania i nie zakładano, że 
istnieje tu możliwość głębokiego, psycho‑
logicznego wniknięcia w postaci, aktorzy 
musieli reagować bardzo szybko i sponta‑
nicznie na przydzielone im zadania. Nie 
było tu chwili do namysłu. Często może 
więc aktorzy korzystali z pewnych klisz, 
ale tym bardziej podkreślali w ten sposób 
i obnażali (nie)słuszność pewnych stereoty‑
pów, śmieszność ludzkich postaw, funkcjo‑
nujących w naszej rzeczywistości wzorców 
(zarówno złych, jak i dobrych) itp. Co wię‑
cej: przypisane do odegrania postaci były 
często abstrakcyjne, nie z naszego świata, 
czasem wręcz niemożliwe do zagrania przez 
człowieka (od kosmitów po zwierzęta).

Aktorzy bardzo sprawnie przechodzili od 
jednej konkurencji do drugiej, bez blokad 
i hamulców.

Jeśli myślę o tym wszystkim w kontekście 
pracy nad naszym spektaklem, dochodzę 
do wniosku, że to właśnie takiej kondycji 
oczekiwał od nas Paweł Świątek. Chciał, 

byśmy w ten sam sposób przechodzili od 
jednego do drugiego (i kolejnego) wątku tej 
historii. Chciał, byśmy rozbrajali rzeczywi‑
stość, pokazując wszelkie jej cechy dzięki 
podobnym „zabawom”. Dlatego też nasze 
poszukiwania zamieniały się, w swojej lek‑
kości i frywolności, w te rodem z dziecięcej 
piaskownicy.

Mając do odegrania całą galerię osobowo‑
ści przewijających się w powieści Masłow‑
skiej, chcieliśmy je jedynie naszkicować, 
a nie zarysowywać dogłębnie. Pogrywaliśmy 
przy tej okazji z szablonami, stereotypami, 
piętnując pewne przywary naszego społe‑
czeństwa i pokazując zarazem, jak spłaszcza‑
ne są te bardziej wartościowe cechy.

Robiliśmy to, punktując w każdej z postaci 
pewną charakterystyczność, od psycholo‑
gicznej po fizyczną. Zupełnie tak jak wtedy, 
kiedy Johnstone, na podstawie prawideł 
zaczerpniętych z książki Ludzkie zoo7 zoo‑
loga Desmonda Morrisa i analizowanych 
w niej zachowań zwierząt stadnych (głównie 
małp), przedstawia funkcjonowanie statusu 
w interakcjach międzyludzkich.

Gdy chcemy bowiem utrzymać wysoki 
status, musimy zdaniem Johnstone’a m.in.:

rzadko, ale celowo gestykulować,
mówić krótkimi zdaniami,
pauzować i komfortowo trwać w ciszy,
utrzymywać i przedłużać kontakt wzro‑

kowy,
rozmieścić stopy nieco szerzej niż zwykle 

i nie poruszać nimi.
Kiedy zaś próbujemy wytworzyć wrażenie 

obniżonego statusu, powinniśmy:
nerwowo dotykać twarzy co jakiś czas,
używać długich, urywanych zdań,
utrzymywać dystans do innych ludzi,

7  Por. Desmond Morris, Ludzkie zoo, tłum. 
P. Pretkiel. Prima Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa 1997. 
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nerwowo chichotać,
przestępować z nogi na nogę lub powta‑

rzać bezcelowe ruchy rękami,
udzielać szybkich odpowiedzi, poprzedzo‑

nych krótkim „yyy”,
trzymać nogi blisko siebie8.

To tylko jeden z wielu przykładów jak 
to, co najbardziej z ludzkich zachowań 
zewnętrzne, doskonale opisuje stan człowie‑
ka, również ten wewnętrzny. Wśród innych, 
wymienianych przez prowadzącego warsz‑
taty, znalazły się m.in. wskazówki, co robić 
by: uprzykrzyć/uprzyjemnić komuś czas, być 
uważaną za piękną, być uważanym za boha‑
tera, być duszą towarzystwa, być uważanym 
za tajemniczego, pokazać komuś, że jest 
się nudnym, być uważanym za komputer, 
być uważanym za winnego/inteligentnego/
zadowolonego i szczęśliwego/normalnego/
palanta albo np. zyskać czyjąś sympatię.

Johnstone opisywał to jako Fast food Sta-
nisławski:

Dzięki opisowi konkretnych czynno‑
ści i sposobów wchodzenia w interakcje 
z innymi mamy możliwość przyjrzenia 
się mechanizmom tworzącym konkret‑
ne wrażenia, „Jak zachowywać się, żeby 
wyglądać na…” – inteligentnego, głupie‑
go, bohatera, złego rodzica – w miejsce 
trzech kropek możemy wstawić dowolną 
postać9.

Chcąc scharakteryzować postać szybko 
i skutecznie, bez czasochłonności i detali 
rodem z metod Lee Strasberga, Uty Hagen 

8  Oskar Hamerski, Improwizacja według Keitha 
Johnstone’a, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie Kraków 2012, 
s. 19 ‑20.
9  Ibidem, s. 113.

czy Krystiana Lupy, musieliśmy stworzyć 
swoje własne listy charakterystyczności, 
dookreślających wyraźnie daną osobę, by 
móc odtworzyć ją na poczekaniu, w dowol‑
nym momencie.

W toku prób rozwijaliśmy (trochę nie‑
świadomie) tę drogę aktorskich poszukiwań, 
nazywając sobie zespoły cech przypisywane 
odpowiednim postaciom ich karykatural‑
nym ujęciem. Groteskowy charakter działań 
oraz naszą próbę krytycznej (również ośmie‑
szającej) oceny rzeczywistości i wpisane 
w działania autoironię i dystans zrodził sam 
tekst.

Mam wrażenie, że to z podobnych ćwiczeń 
jak np. Dźwięki emocjonalne, o których pisze 
Oskar Hamerski, zrodziła się też muzyczna 
forma naszego przedstawienia. 

Emotional sounds to jedno z wielu 
ćwiczeń, które polega na wydawaniu 
[…] dźwięków na temat własnych uczuć. 
Scena: dziewczyna przyprowadza chło‑
paka do swojego mieszkania. On jest 
pierwszy raz w jej domu. Ona proponuje 
i podaje mu coś do picia. Każda czynność 
czy obserwacja ma być połączona z dźwię‑
kiem (mruczenie, fukanie, westchnienia, 
itp.)10.

Tego rodzaju zabawy spowodowały, że 
w przeważającej części spektaklu protago‑
nistę, który walczy w danej chwili na czele 
grupy, wspiera „chórek” złożony z pozosta‑
łych graczy. Imitują dźwięki jak w dubbingu, 
rysują odpowiednią muzyką nastrój dla opo‑
wiadanej właśnie historii czy też parodiują 
zwierzęta, których odgłosy docierają do 
mieszkania każdego Polaka, zniewolonego 
mieszkaniem w okolicach zoo.

10  Ibidem, s. 35.
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Hamerski wspomina też o niezwykle waż‑
nej rzeczy, która przy tworzeniu naszego 
przedstawienie miała zasadnicze znaczenie:

Uzmysłowienie sobie naszych własnych 
oczekiwań i oczekiwań publiczności co do 
rozwoju akcji wydaje się bardzo ważnym 
elementem w metodzie pracy Johnstone’a 
z grupą. Służyć temu ma również prosta 
gra „Uczenie delfina”. Za pomocą tylko 
klaskania lub innego pozytywnego komu‑
nikatu, można tak pokierować graczem, 
aby wykonał wymyślone przez nas proste 
zadanie. Gra ta wymaga od uczestnika 
uwagi i otwarcia się na nieoczekiwa‑
ne. Często zadziwia, jak szybko gracz 
odnajduje wymyśloną przez publiczność 
czynność, z drugiej strony widać też, jak 
bardzo ogranicza go schemat zachowań, 
który aktor ma w głowie po zobaczeniu 
poprzednich tur gry11.

Dla naszej grupy miało to największe 
znaczenie na etapie prób. Każde spotka‑
nie, jak już wcześniej wspominałem, miało 
charakter zbiorowych działań. To w grupie 
była nasza siła (patrz: grupy wzniecające 
uliczne zamieszki, starcia kibiców, publiczne 
manifestacje). Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
musimy być ze sobą perfekcyjnie zgrani. 
Kluczem do tego stało się ogromne wyczu‑
lenie na siebie nawzajem. W końcu to albo 
lider prowadził za sobą pozostałych, albo też 
grupa naznaczała, w którą stronę ma zmie‑
rzać akcja, a przodownik chóru podpinał 
się pod ten komunikat. Cały czas mieliśmy 
też zachowywać pełną dowolność w poru‑
szaniu konkretnych tematów – każdy mógł 
w dowolnym momencie przejąć pałeczkę 
i poprowadzić akcję w wybranym przez 

11  Ibidem, s. 36 ‑37.

siebie kierunku. Dopiero w późniejszej fazie 
wykrystalizował się pewien schemat i kolej‑
ność wątków. Dodatkowo musieliśmy brać 
pod uwagę publiczność oraz świadomość, że 
nie możemy dać jej wytchnąć ani na chwilę, 
jak na koncercie. Musieliśmy cały czas nie‑
obliczalnie ją zaskakiwać.

Równie istotne były słowa Johnstone’a, 
które przytacza w innym miejscu Hamerski. 
Miał on powiedzieć: „Nieraz nie trzeba nic 
grać, żeby być interesującym. Nieraz historia 
robi to za ciebie12.

Często było tak i w naszym przypadku. 
W wielu momentach mieliśmy wrażenie, że 
wystarczy przedstawić tekst, a on wykry‑
stalizuje postać, opowie pewien problem. 
W takim wypadku mniej oznaczało lepiej. 
Względem siebie również liczyliśmy na naj‑
mniejsze nawet odruchy, które podpowiada‑
łyby, jak wspierać inicjującego dany wątek.

Zachowanie jednego człowieka zmie‑
nia zachowanie otoczenia, ludzie odbie‑
rają sygnały ciała i podświadomie na nie 
reagują. Chociażby takie, jak zatrzymanie 
oddechu i unoszenie ramion, co jest ozna‑
ką zagrożenia13.

W okresie prób (ale też później) staraliśmy 
się żywo reagować na takie sytuacje, zaska‑
kiwać nimi naszą publiczność. I nie miało 
znaczenia, że działo się to z pewnym przy‑
mrużeniem oka. W tym miejscu przychodzi 
mi na myśl kolejna z gier Johnstone’a, czyli 
Wielkie oczy. 

Posh lobby to […] scenka przypadko‑
wego spotkania dawnych znajomych po 
latach w hotelowym lobby. Najpierw akto‑

12  Ibidem, s. 43.
13  Ibidem, s. 43.
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rzy grają normalnie, następnie proszeni są 
o rozszerzenie oczu najbardziej, jak to jest 
możliwe. Później ta sama scenka z ocza‑
mi zmrużonymi. Ćwiczenie pokazuje, jak 
sam tylko wyraz oczu potrafi wpływać na 
zachowanie ludzi14.

Dzieląc się różnymi myślami z uczestnika‑
mi swoich warsztatów, Johnstone zastana‑
wiał się głośno, dlaczego tak często skacze 
po kanałach, oglądając telewizję. Po jakimś 
czasie uświadomił sobie, że powodem jest 
polowanie na zmianę. I tak jak niektórzy 
twierdzą, że w teatrze ważny jest konflikt, 
tak on zawsze twierdził, że dla niego najważ‑
niejsza jest zmiana bohatera.

Mam poczucie, że w pracy z Pawłem 
Świątkiem staraliśmy się osiągnąć i jedno, 
i drugie. Konflikt, czy raczej dialog o róż‑
norodnej formie, zapewniała nam publicz‑
ność, a zmian dokonywaliśmy, przeskaku‑
jąc od problemu do problemu poruszanego 
w tekście. Reżyser zachęcał nas wręcz, by te 
zmiany były ostre, zdecydowane, byśmy nie 
szukali „podejścia” do ich rozpoczęcia czy 
zerwania. Ta nielinearność i pozorny chaos 
miały wybijać widza z wygodnego odbioru, 
a naszym działaniom nadać jeszcze bardziej 
anarchistyczny charakter.

Kolejna z gier Johnstone’a, która znakomi‑
cie odzwierciedla nasze założenia, nazywa 
się I co dalej? i polega na opowiadaniu histo‑
rii zdanie po zdaniu:

Dwójka aktorów opowiada jakąś histo‑
rię. Jeden aktor zaczyna od zdania, na 
przykład: „Idziemy przez ciemny las”. 
Drugi aktor, jeśli się zgadza, wykonuje 
czynność fizycznie razem z pierwszym 
aktorem – idą przez ciemny las. W momen‑

14  Ibidem, s. 44.

cie jednak gdy drugi aktor nie zgadza się 
z dalszym rozwinięciem akcji, mówi „nie” 
(delikatnie i podnosząc brwi do góry – 
chodzi o to, aby sprzeciw nie miał oznak 
agresji). Wtedy pierwszy aktor pyta: „I 
co dalej?” – na co drugi aktor kontynu‑
uje historię w swoim stylu. Nie należy 
obawiać się mówienia „nie”, ponieważ 
gramy wtedy rolę widza, który ma swoje 
oczekiwania co do rozwinięcia akcji. Ta 
gra może być wykonywana w wersji solo 
kontra publiczność lub w parach15.

Z podobnym wyczuleniem na siebie trak‑
towaliśmy się w ramach prób i byliśmy 
podobnie zachęcani do realizacji naszych 
zadań, od samego początku, tak przez reży‑
sera, jak i dramaturga. 

Bardzo ciekawą rzecz opisuje brytyjski 
nauczyciel, wspominając o tzw. kole możli‑
wości – oczekiwań:

Publiczność chce łączyć rzeczy ze sobą. 
Jeśli grasz, że jesteś na peronie, to ocze‑
kujemy czegoś, co zaspokoi nasze ocze‑
kiwania w związku z peronem. Może 
nadjechać pociąg albo pojawić się kon‑
duktor. I my powinniśmy pomagać łączyć 
te rzeczy16.

Realizując tę właśnie zasadę, supporto‑
waliśmy się nawzajem onomatopeicznymi 
dźwiękami, podśpiewywanymi dla pod‑
bicia nastroju piosenkami, ilustrowaliśmy 
sceny sylwestra dzikim tańcem, ożywiali‑
śmy zmarłych, gdy protagonista prezento‑
wał książkę Ziemią leczenie, mającą uleczyć 
nas z wszelkich dolegliwości, uprawialiśmy 
orgiastyczną gimnastykę, gdy opowiadali‑

15  Ibidem, s. 53.
16  Ibidem, s. 58.
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śmy o stosunkach seksualnych Stanisława 
Retro, imitowaliśmy dźwięki telewizyjnych 
dżingli (gdy przenosiliśmy akcję do studia 
TVP przy ulicy Woronicza w Warszawie), 
dyskoteki czy też wspominanych już zwie‑
rząt, zamieszkujących pobliskie zoo.

A wszystko to wymyślaliśmy przy pełnej 
aprobacie reżysera, który nie ustawiał nas 
i naszych działań zdanie po zdaniu, nakazu‑
jąc nam powtarzać gesty i miny. Zapracowa‑
ło to wspaniale na poczucie zespołowości, 
scaliło naszą drużynę, dodało jej wiary we 
własne możliwości i słuszność proponowa‑
nych rozwiązań. Zaowocowało wzajemnym 
zaufaniem i wyczuleniem na siebie, urucho‑
miło kreatywność i spontaniczność, a przede 
wszystkim pomogło opowiedzieć tę porwaną 
na strzępy i wątki historię wielu problemów 
społecznych.

I tu dochodzę do miejsca dla mnie naj‑
ważniejszego, do kluczowej przy pracy nad 
Pawiem królowej inspiracji, którą odnala‑
złem dla siebie w drugiej ze wspomnianych 
prac, czyli magisterskiej rozprawie Pawła 
Gędłka, wieloletniego asystenta Krzysztofa 
Globisza i Jana Peszka w krakowskiej PWST, 
którą absolwent Wydziału Aktorskiego napi‑
sał pod okiem Marii Malatyńskiej.

Jej obszerne fragmenty przytoczę dla lep‑
szego zrozumienia konwencji naszego spek‑
taklu, wytłumaczenia pewnych przerysowań 
postaci oraz dla klarowniejszego zrozumie‑
nia zanurzania się w świat języka Masłow‑
skiej i bohaterów jej powieści.

Aby przekazać ludziom prawdę na temat 
dzisiejszego świata, ludzkich zachowań 
i relacji oraz tego, co nas w tej rzeczywi‑
stości uwiera, chcieliśmy użyć klucza, który 
nie byłby nachalny, nie stawiał nas ponad 
tych, do których przemawiamy, a jedno‑
cześnie wywoływał odpowiednią refleksję. 
W tym miejscu mógłbym przytoczyć frag‑
ment O tobie mówi bajka Hansa Christia‑

na Andersena, bajki wspominanej również 
przez autora powyższej pracy:

Mędrcy starożytni chytrze obmyślili, 
w jaki sposób można by ludziom mówić 
prawdę prosto w oczy nie robiąc tego 
w sposób grubiański. Pokazywali im 
dziwne lustro, w którym ukazywały się 
różnego rodzaju zwierzęta i dziwaczne 
przedmioty. 

Był to widok zarówno ciekawy, jak 
budujący. Nazwali to „bajką”. I zależnie 
od tego, czy zwierzęta zachowywały się 
głupio, czy też mądrze, ludzie musieli 
patrząc na nie myśleć przy tym: „To 
o tobie mówi bajka”. W ten sposób nikt 
się nie mógł obrazić17.

Praca nad tekstem Masłowskiej była dla 
mnie właśnie tym szczególnym momen‑
tem, w którym coraz częściej, podobnie jak 
i autor rozprawy, wracałem do świata bajek 
oglądanych w dzieciństwie. Ich bohaterowi 
zaczynali bowiem jawić mi się coraz wyraź‑
niej jako zapis pewnej „[…] mechaniki ruchu 
i wyraz emocji, energii, kondycji i po prostu 
prawdy o postaci”18, który stawał się nie‑
doścignionym ideałem tego, co chcieliśmy 
osiągnąć w naszej pracy.

Wiedziałem, że kluczowym może okazać 
się dla nas owo p r z e r y s o w a n i e , które 
cechuje postaci z kreskówek, w których 
działaniach człowiek odnajduje siebie same‑

17  Por. Hans Christian Andersem, Baśnie, 
tłum. Stefania Beylin, Jarosław Iwaszkiewicz, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1988.
18  Paweł Gędłek, Czy z kreskówek Walta Disneya 
można uczyć się aktorstwa?, praca magisterska 
przygotowana pod opieką Marii Malatyńskiej, 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, 
Kraków 1993, s. 3.
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go. To dlatego musieliśmy siebie i nasze 
działania sprowadzić do tych cechujących 
bohaterów obrazkowych historii.

Kultura amerykańska jest niezaprze‑
czalnie nową kulturą, która powstała jako 
zlepek kultur przywiezionych przez róż‑
nych emigrantów, często analfabetów, lub 
nie znających języka angielskiego, nic 
więc dziwnego, że wygodniej było częściej 
niż słowa używać obrazu.19

My mieliśmy go używać dla większej wia‑
rygodności i podbicia tego, o czym opo‑
wiadamy. Owo zdystansowanie, zawarte 
w przerysowaniu, miało natomiast podkre‑
ślać charakter naszego pochodzenia – wszy‑
scy jesteśmy obywatelami tego samego świa‑
ta.

Jak pisze Gędłek: „Disney stworzył 
postacie, które były wspaniałe, spontanicz‑
ne, dowcipne i w swoich możliwościach 
działania prawie nieograniczone”20. Takie 
same zadania miała spełniać i nasz drużyna 
Pawia…

„Zawsze mnie to pociągało w jego fil‑
mach: ta spontaniczność i owa nieograni‑
czoność postaci, które raz za razem tryskały 
fajerwerkami gagów. Takie postacie można 
znaleźć jedynie w bajkach”21. Różnica pole‑
gała na tym, że my nie chcieliśmy „produ‑
kować” gagów, a raczej kolejne problemy, 
które ewentualnie podkreślaliśmy wymow‑

19  Por. Jerzy Toeplitz, Film i telewizja w USA, 
dzień dzisiejszy i perspektywy, Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1963.
20 P. Gędłek, Czy z kreskówek Walta Disneya 
można uczyć się aktorstwa?. Praca magisterska 
przygotowana pod opieką Marii Malatyńskiej, 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie 
Kraków 1993, s. 5.
21  Ibidem, s. 5.

nym zachowaniem dla lepszego i bardziej 
dosadnego ich zrozumienia.

„Bajki Disneya nie zawsze są dydaktycz‑
ne, nie zawsze ukazują postawy do naśla‑
dowania, ale zawsze przez obraz rozwijają 
wyobraźnię widza”22. Tak samo i my chcieli‑
śmy być niepoprawni, poruszać niewygodne 
tematy, robić wszystko, byle tylko rozwinąć 
wyobraźnię widza i uzmysłowić mu wagę 
realnie istniejącego problemu.

Podobnie jak występującym w jego baj‑
kach Disney nadawał maski określonych 
typów ludzkich, tak samo robiliśmy to i my. 
Każda pojawiająca się postać była u nas 
potraktowana „konwencjonalnym znakiem 
zastępującym rozbudowaną charakterystykę 
pewnych cech moralno ‑psychologicznych”23. 
Wszystko to spowodowało, że nasza wypo‑
wiedź nabrała charakteru alegorycznego. 

Kolejnym ważnym elementem były wszel‑
kie działania fizyczne, które również stawały 
się elementem ekspresji tożsamym z tymi, 
którymi odznaczają się postaci z kreskówek:

Ruch już sam w sobie jest dramatyczny 
i może być wykorzystany jako jeszcze 
jeden element do charakteryzacji posta‑
ci. Tak więc bohater ma nie tylko ściśle 
określony wygląd, kostium ale również 
sposób poruszania się. Posiada też charak‑
terystyczne dla siebie reakcje. Zauważmy, 
że każda reakcja u zwierząt Disneya jest 
określona ruchem. Jest to bardzo istotne, 
ponieważ, to co dzieje się wewnątrz boha‑
tera musi być zauważalne dla widza – to 
jeden z elementarnych warunków aktor‑
stwa. U Disneya reakcje są przerysowane, 
wiąże się to z formą kreskówek, które po 

22  Ibidem, s. 5.
23  Ibidem, s. 6.
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to, aby uwydatnić postawy w nich repre‑
zentowane stosują nadekspresję24.

Aby wyraźnie zaznaczyć, że poddajemy 
krytyce konkretne postawy, musieliśmy 
wyostrzyć nasz zmysł obserwacji i wyol‑
brzymić pewne codzienne, czasem stereoty‑
powe, a czasem odbiegające mniej lub bar‑
dziej od normy (w zależności od cytowanej 
postaci) zachowania, zwroty i gesty. Nawet 
te najmniejsze, które w codziennym życiu 
umknęłyby prawdopodobnie naszej uwadze, 
urosnąć musiały do bardzo widocznych i jed‑
noznacznych. W tym zadaniu musieliśmy 
stać się na moment Woodym Allenem, który 
dla Gędłka jest chyba największym prze‑
śmiewcą stereotypów działającym w taki 
właśnie sposób.

Kiedy dokona się już szczegółowej 
obserwacji, wystarczy te zachowania 
i gesty skomasować i powiększyć, aby 
powstało wrażenie przerysowania. Wtedy 
widz, który zobaczy naszego bohatera, 
śmieje się, ale równocześnie zauważa, 
że i on zachowuje się podobnie. Wła‑
śnie temu służy owo wyżej wspomniane 
przerysowanie. Tyczy ono całej posta‑
ci, a nawet często całej rzeczywistości 
w jakiej postać funkcjonuje. Specyficzną 
więc formę przyjmują gesty, głos, kostium, 
rekwizyty, cała scenografia. Pewnym eks‑
tremum przerysowania jest karykatura. 
Wszystko to służy temu, aby widz dzięki 
postaci z kreskówki mógł zauważyć swoje 
własne postawy i zachowania.25

Istotą takiej karykatury staje się wyolbrzy‑
mienie tego, co rzeczywiste, możliwe lub 

24  Ibidem, s. 8.
25  Ibidem, s. 9.

prawdopodobne. Skoro Masłowska opisy‑
wała świat „za oknem”, wystarczyło mu się 
jedynie bacznie przypatrywać. 

Cytowany przez Gędłka Don Graham, 
dyrektor szkoły dla przyszłych animatorów, 
którą Disney założył w 1932 roku, dopo‑
wiada:

Akcja jako taka w niewielkim stopniu 
jest w stanie podtrzymać zainteresowanie 
widza. Kiedy akcję przedstawioną graficz‑
nie uporządkuje się, czyli skarykaturuje, 
stanie się ona nową formą działania26.

Jak pisze dalej Gędłek, autorzy kreskówek 
są w stanie „jednym przerysowanym gestem 
określić całą postać, jej charakter”27. Podob‑
nie jego zdaniem powinien działać aktor:

Każda reakcja i stan, w jakim się znaj‑
duje postać, ma swój początek w impulsie. 
Podobnie reaguje człowiek – aby nastąpiła 
akcja, musi być wpierw impuls w mózgu. 
Aktor grający na scenie wcale nie musi 
przeżywać stanów, w jakich znajduje się 
jego postać naprawdę.

[…] Wystarczy jeżeli aktor pobudza 
w sobie jedynie impulsy danych emocji, co 
pozwala mu złapać choćby strzęp stanu, 
w jakim się znajduje jego postać. Na 
takiej podstawie można zbudować frag‑
ment a nawet całą rolę. […] Poprzez pobu‑
dzenie w sobie odpowiedniego impulsu 
aktor może znaleźć fizyczny (ruchowy) 
ekwiwalent danego stanu. Chodzi mi 
o reakcję fizyczną (o gest, o ruch całe‑
go ciała), charakterystyczną dla stanu, 

26  Por. Robert Sklar, Move Made America. 
A Social History of American Movies, Random 
House, New York 1975.
27  Paweł Gędłek, Czy z kreskówek Walta Disneya 
można uczyć się aktorstwa?, op. cit. s. 11.
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w jakim znajduje się postać. Na przykład 
aktor, by ukazać przerażenie wcale nie 
musi krzyczeć, może zrobić krok do tyłu 
i jeżeli ten krok wypłynie z odpowied‑
niego impulsu, będzie przez widownię 
doskonale zrozumiany.

W przerysowaniu istnieje skrót, który 
polega na tym, że jeden gest czy dźwięk 
potrafi określić całą nierzadką skompli‑
kowaną sytuację. […] Disney wymagał 
od swoich reżyserów i animatorów, aby 
tworzyli postaci mocno określone, które 
wchodząc na ekran mówią nam od razu 
jakie są, przez sposób poruszania się, 
kostium i samą sylwetkę. […] Dzięki 
tej zasadzie powstały wszystkie ulubio‑
ne postaci z zaczarowanej krainy Walta 
Disneya i mimo że zdarza się im postę‑
pować źle, to i tak potrafią przeciągać 
widzów na swoją stronę.28

Jeśli możemy więc powiedzieć, że podob‑
nie jak wielki producent, tak i my żonglowa‑
liśmy przy powstawaniu naszego przedsta‑
wienia pewnymi stereotypami, to znaczy, że 
osiągnęliśmy zamierzony cel.

Dzięki temu mogliśmy manipulować świa‑
domością widza w celu unaocznienia mu 
pewnych problemów. Przemawialiśmy, jak 
postaci Disneya, z poziomu przeciętnego 
człowieka, jego uczciwości, prostoduszności, 
z miłością oraz wyrozumiałością dla wszyst‑
kich jego wad i zalet.

Wszystkie nasze postaci, podobnie jak 
postaci z kreskówek, charakteryzowa‑
ły następujące, wymieniane przez Gędłka 
cechy:

swoboda działania i zdolność do transfor‑
macji, a więc adaptacji do różnych sytuacji,

28  Ibidem, s. 11 ‑12.

„postacie Disneya nigdy nie są skrępowane 
mistycznymi prawami tak często spotyka‑
nymi w literaturze baśniowej”; są to istoty 
wolne i podjęcie decyzji zależy tylko od nich 
samych,

szybkość działania,
przystosowywanie się do każdej sytuacji 

(nie ma sytuacji bez wyjścia).29

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, 
że „[…] wszystkie postaci Disneya mimo 
swojego bajkowego, fantastycznego charak‑
teru są zawsze mocno osadzone w rzeczy‑
wistości. Są w pewnym sensie niedoskonałe 
i przez to bardziej trafiają do widza. Ich 
największym atutem jest «fantastyczna real‑
ność». Realne stany zachowania ukazują za 
pośrednictwem środków fantastycznych lub 
skrajnie realnych – to znaczy za pośrednic‑
twem środków przerysowanych”30.

Ta „fantastyczność” świata wczesnych 
Beztroskich symfonii w kreskówkach Walta 
Disneya u nas przekładała się na abstrak‑
cyjność tekstu Masłowskiej. Dlatego musie‑
liśmy zwrócić szczególną uwagę na to, by 
budowane postaci miały solidne zakorzenie‑
nie w naszej (a nie bajkowej) rzeczywistości. 

Tak jak bajki stały się odzwierciedleniem 
świata dorosłych i uczyły przyjaźni, miłości, 
lojalności czy współczucia, tak samo my 
staraliśmy się za pomocą naszych postaci 
unurzanych w świecie autorki Pawia… opo‑
wiedzieć o tym, jak jesteśmy manipulowa‑
ni, okłamywani przez państwo odwracające 
uwagę od bolesnych reform, jak zupełnie 
nieświadomie wplątywani jesteśmy w glo‑
balne konspiracje i spiski (patrz Citizenfour, 

29  Por. Jerzy Toeplitz, Historia sztuki filmowej, 
tom III, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 
1959.
30  Ibidem.
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film o Edwardzie Snowdenie31), jak ogłupiają 
nas media (przede wszystkim telewizja), jak 
bardzo – jako kraj – jesteśmy niesamodzielni 
gospodarczo (Unia Europejska była w ostat‑
nich latach głównym gwarantem rozwoju 
poszczególnych inwestycji, od tych prze‑
prowadzanych w rolnictwie po te w świecie 
kultury), jak rośnie bogactwo najbogatszych 
i utrzymuje się bieda w niższych warstwach 
społecznych, jak wchłania nas turbokapita‑
lizm i coraz bardziej wyrafinowany marke‑
ting oraz reklama, jak zbuntowani zaczynają 
być ludzie (w czasie powstawania spektaklu 
wciąż żywe były w naszej pamięci słynne 
zamieszki w Wielkiej Brytanii w roku 2011).

Co się tyczy bazowania na stereotypach, to 
staje się ono tak naprawdę posiłkowaniem: 

[…] z b i o r e m  w s p ó l n y m  odczuć 
i wyobrażeń wielu ludzi na jakiś temat. 
Gwarantuje to szybkie i łatwe poro‑
zumienie pomiędzy autorem – dziełem 
sztuki (w naszym przypadku aktorem) 
a odbiorcą. Lecz nie chodzi o to aby 
np. grać stereotypowo, konwencjonalnie, 
naśladowczo. To jest nieciekawe. Na 
stereotypie należy się oprzeć, stworzyć 
z niego fundament po to aby go obalić 
i przez to ukazać jego faktyczne znacze‑
nie32.

Paweł Gędłek znakomicie podsumowuje 
to, co musi zrobić aktor, by z pełną konse‑
kwencją wybudować konkretny świat: 

Po pierwsze – ma być instrumentalny 
niemal tak, jak postać z kreskówki. Powi‑

31  Por. Citizenfour [film dokumentalny], reż. 
Laura Poitres, Niemcy, USA, Wielka Brytania 
2015.
32  Paweł Gędłek, Czy z kreskówek Walta Disneya 
można uczyć się aktorstwa?, op. cit. s. 24.

nien wiedzieć, że wyraża się nie tylko 
słowem (może nawet tym w najmniejszym 
stopniu), ale również gestem, ruchem. 
Powinien wiedzieć, że gra całym ciałem, 
całą swoją fizycznością. To w tym sensie 
można powiedzieć, że żywy aktor jako 
instrument niczym się nie różni od Psa 
Pluto. Jednak aktor instrumentalny wtedy 
gra dobrze, jeżeli znajdzie w sobie odpo‑
wiedni impuls, adekwatny do danego 
stanu.

Po drugie – aktor musi obdarzyć postać, 
którą gra, osobowością. Dając postaci 
osobowość powoduje to, że jego rola staje 
się wyraźna.

Po trzecie – coś jest dramatyczne wtedy, 
gdy oparte jest na kontrastach. 

Po czwarte – przerysowanie! Widz musi 
wiedzieć, co się dzieje we wnętrzu posta‑
ci, a można to uzyskać jedynie dzięki 
przerysowaniu. Jednak zbyt wiele przery‑
sowania prowadzi do nie zawsze pożąda‑
nej karykatury.

Po piąte – aktor musi umieć obserwo‑
wać nie tylko rzeczywistość, ale również 
tekst dramatu. 

Po szóste – profesjonalizm! Czyli świa‑
domość wyrazu i funkcji każdej sytuacji, 
w której bierze się udział i każdego gestu, 
który wyraża nasze ciało33.

Myślę, że nasz spektakl m.in. z powodu 
stosowania się do powyższych (i wszyst‑
kich wcześniejszych, obszernie opisanych) 
uwag, spotkał się z tak żywym odbiorem. 
Z jednej strony zaskakiwał, odrywając się od 
pewnych wymogów prawdopodobieństwa 
i uwalniał umysł widza, a z drugiej stanowił 
podprogowy, poważny komunikat na temat 
rzeczywistości. 

33  Ibidem, s. 26 ‑27.
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***

Tym krótkim wycinkiem ze swojej doktor‑
skiej rozprawy chciałem przede wszystkim 
zwrócić uwagę na to, jak pojemnym zjawi‑
skiem jest budowanie roli, jak różnych tech‑
nik aktorskich, estetyk i konwencji teatral‑
nych można przy tej okazji posmakować. 
Proces edukacji w tej materii nie kończy się 
nigdy. Ktoś, kto sądzi, że wraz z ukończe‑
niem wydziału aktorskiego szkoły teatralnej 
posiadł całą niezbędną wiedzę w tym zakre‑
sie, jest w narcystycznym błędzie.

Myślę, że owoce takiej analizy mogą być 
cenne z wielu powodów. Mogą zwrócić 
uwagę na to, jak ważny jest ciągły rozwój 
i praca nad sobą w zawodzie aktora, sta‑
nowić dowód na to, że nie istnieje jedna 
metoda kreowania postaci i że ciągle może‑
my (i powinniśmy!) odkrywać nowe, ale 
również unaocznić konieczność klarownej 
i niełatwej systematyzacji w kontekście two‑
rzonych na uczelniach artystycznych pro‑
gramów nauczania i metodologii pracy ze 
studentami.

WIKTOR LOGA ‑SKARCZEWSKI  ‑ absolwent 
Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST (2009). 
Brał udział w przedstawieniach dyplomowych: 
Sędziowie w reż. Jerzego Stuhra i Dobry człowiek 
z Seczuanu w reż. Pawła Miśkiewicza. Za role 
w tych spektaklach otrzymał Główną Nagrodę 
Aktorską oraz Nagrodę Dziennikarzy na XXVI 
Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Tego samego 
roku został wyróżniony Stypendium Twórczym 
Miasta Krakowa i dołączył do zespołu Narodo‑
wego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej 
w Krakowie. Jako aktor brał udział w licznych 
projektach filmowych, telewizyjnych, teatralnych 
i radiowych. W minionym roku debiutował rów‑
nież jako reżyser. Jest laureatem licznych konkur‑
sów i nagród, w tym Nagrody im. Leona Schillera 
(2014). Jako pedagog zadebiutował w roli asystenta 
Małgorzaty Hajewskiej ‑Krzysztofik, przy przed‑
stawieniu dyplomowym Iwona, księżniczka Bur-
gunda. Następne lata spędził jako bliski współpra‑
cownik Jerzego Treli. Pomagał przy powstawaniu 
takich spektakli akademickich jak Damy i huzary 
czy Samobójca. Obecnie prowadzi samodzielne 
zajęcia ze studentami wydziału aktorskiego.



8686 Prace magisterskie

W niniejszych „Zeszytach Naukowych” drukujemy dwa 
artykuły, oparte na wybranych spośród wielu bardzo 
dobrych prac magisterskich, tekstach: Macieja Sajura 
i Bartłomieja Kwiatkowskiego. Publikacje te dotyczą 
metody pracy wielkiego artysty i pedagoga PWST w Kra‑
kowie – Jana Peszka. Szkice o pracy na próbach, notatki 
z dających się przecież opisać sposobów zmagania się 
z postacią i rolą, długie i owocne rozmowy prowadzone 
z Mistrzem, własne spostrzeżenia i olśnienia zostały 
potraktowane przez autorów jako instruktywny materiał 
wykorzystany do zbudowania zarysów metody pracy 
Jana Peszka.

Metody te są głęboko osadzone w myśli Michaiła Cze‑
chowa i kilku innych twórców nowoczesnego teatru, ale 
są przede wszystkim indywidualnym, właściwym tylko 
Janowi Peszkowi sposobem kształtowania aktora  ‑ arty‑
sty, rzemieślnika i odpowiedzialnego za słowa i czyny 
człowieka.

Jestem przekonany, że opublikowanie artykułów opar‑
tych na fragmentach prac magisterskich obu autorów 
stanie się nie tylko formą uszanowania pedagogii Jana 
Peszka, ale również utrwali – właśnie jako dwie „rozpra‑
wy o metodzie” – przekazywany i utrwalany w krakow‑
skiej PWST etos prawdziwego aktora.

Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc
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Jan Peszek i Haim Ginott – 
metody pedagogiczne

BARTŁOMIEJ KWIATKOWSKI 

osób spoza uczelni artystycznych, wyrażana 
w pytaniach: „Czego tam się uczycie, jak 
się uczycie?”, stawiała mnie przed zadaniem 
odpowiadania na te pytania.

Kontakt nauczyciela, osoby doświadczonej 
i kompetentnej, z uczniem, osobą poznającą 
samą siebie i tajniki przyszłego zawodu wydał 
mi się na tyle interesujący, że sięgnąłem po 
literaturę pedagogiczną. Zadawałem sobie 
pytania: co sprawia, że tak bardzo chcemy 
tu przychodzić? Co takiego powiedziano na 
ostatnich zajęciach, że dzisiaj jestem bardziej 
świadomy swojego warsztatu aktorskiego? 
Jak w niespełna rok można z „łamagi” uczy‑
nić sprawnego tancerza? Podczas próby odpo‑
wiedzenia na te pytania odkryłem postać 
Haima Ginotta, amerykańskiego pedagoga, 
autora wielu książek na temat relacji między 
dziećmi a dorosłymi, uczniami a nauczycie‑
lami. Jego metody, trafnie skupiające się na 
zwróceniu uwagi dziecka na otaczającą je 
rzeczywistość, przywiodły mi na myśl nie‑
jedną z metod pedagogów krakowskiej szkoły 
teatralnej. 

Artysta – aktor teatralny i filmowy, artysta 
tancerz, artysta pedagog. To stanowiska bar‑
dzo ze sobą związane i jednocześnie odrębne 
od siebie. Postaram się więc w tej pracy 
zwrócić uwagę na ostatnią wymienioną rolę 
– artysty pedagoga.

Temat tej pracy zrodził się w trakcie 
moich studiów w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krako‑
wie na Wydziale Aktorskim, podczas pracy 
nad scenami współczesnymi prowadzonymi 
przez Jana Peszka oraz zajęciami z tańca 
u Sylwii Hefczyńskiej ‑Lewandowskiej. Temat 
ten ugruntował się podczas mojej asystentu‑
ry na zajęciach tańca, prowadzonych przez 
Jacka Tomasika. W czasie studiów miałem 
nieocenioną szansę pracy z pedagogami, któ‑
rzy uczyli nas, studentów, samoświadomości, 
samowystarczalności i niezależności, koniecz‑
nej w pracy artystycznej i dzięki odpowied‑
nim narzędziom – możliwej. Różnorodność 
tych narzędzi pozwala wybrać takie, które 
są najlepsze dla każdego ze studentów. Praca 
studenta polega na doborze najodpowied‑
niejszych dla siebie ćwiczeń proponowanych 
mu przez pedagoga i ich praktykowaniu. 
W swojej pracy chcę zwrócić uwagę na to, jak 
pedagog komunikuje się ze studentem.

Sposobem komunikowania się mistrza 
ze studentami interesowałem się jednak od 
samego początku studiów w szkole teatralnej. 
Przyciągała moją uwagę głównie różnorod‑
ność podejścia do studentów przez poszcze‑
gólnych pedagogów oraz odrębność pedago‑
giki w szkole artystycznej wobec sposobów 
nauczania na innych uczelniach. Ciekawość 
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Haim Ginott – metoda pedagogiczna.
Haim Ginott to amerykański psycholog, 

terapeuta dzieci i pedagog. Żył w latach 
1922 ‑1973. O metodach jego pracy można 
się dowiedzieć głównie z jego publikacji 
Between Parent and Child (1965, wyd. Mac‑
millan), Between Parent and Teenager (1967, 
Macmillan), Teacher and Child (1972, Mac‑
millan). Pierwszą z nich przetłumaczono na 
język polski i wydana została pod tytu‑
łem Między rodzicami a dziećmi. Przyjazne 
kontakty z pociechami (autorzy: dr Haim 
G. Ginott, Alice Ginott, H. Wallace God‑
dard). Jednak szerzej dostępne na rynku 
polskim są książki autorstwa Adele Faber 
i Elaine Mazlish, które były uczestniczkami 
warsztatów prowadzonych przez Ginotta 
i w prosty sposób przekazują jego metody 
pracy. W przedmowie do Wyzwolonych rodzi-
ców i wyzwolonych dzieci autorki wyjaśniają:

Znalazłyśmy się w uprzywilejowanej 
sytuacji. Przez ponad pięć lat uczestniczy‑
łyśmy w warsztatach dla rodziców prowa‑
dzonych osobiście przez doktora Haima 
Ginotta – psychologa, wykładowcę i auto‑
ra. Należał on do tych nielicznych nauczy‑
cieli, którzy potrafią w niezwykle przystęp‑
ny sposób przedstawiać trudne koncepcje, 
którzy chętnie powtarzają to, czego słu‑
chacze pragną wysłuchać raz jeszcze. Wiele 
zawdzięczamy doktorowi Ginottowi, który 
wyposażył nas w umiejętności, dzięki któ‑
rym możemy pomóc naszym dzieciom 
i łaskawiej odnosić się do siebie samych. 
Nie jesteśmy w stanie spłacić tego długu. 
Możemy jedynie przekazać nasze doświad‑
czenia innym rodzicom, mając nadzieję, że 
okaże się dla nich przydatne1. 

1  Adele Faber i Elaine Mazlish, Wyzwoleni rodzi-
ce, wyzwolone dzieci, przeł. B. Rumatowska, 
Media Rodzina of Poznań, Poznań 1998, s. 9.

Fikcyjne, stworzone na potrzeby książek 
przeżycia uczestników warsztatów, inspiro‑
wane doświadczeniem samych autorek i słu‑
chaczy Haima Ginotta, sprawiają, że i tak 
już jasne zasady wychowania stają się jeszcze 
bardziej przystępne. W podręcznikach zna‑
lazły się również konkretne sytuacje między 
rodzicami a dziećmi przedstawione w formie 
komiksów. Jak zauważają autorki, ich książki 
przetrwały wiele lat. Pierwsze wydanie ujrza‑
ło światło dzienne w 1974 roku, a jednak 
nadal pozostaje aktualne i kupowane. Czy 
można więc twierdzić, że są uniwersalne, 
a pewne cechy relacji nauczyciel ‑uczeń pozo‑
stają niezmienne? 

W języku doktora Ginotta nie ma zbyt dużo 
miejsca na przymiotniki, unika się wyra‑
żeń, które oceniają charakter dziecka. Ginott 
podkreśla: „Wystrzegam się takich słów, jak 
«głupi, niezdarny, zły», a nawet takich, jak 
«piękny, dobry, cudowny» ponieważ one nie 
są pomocne, przeszkadzają dziecku”2

Autor przytacza sytuację ze swojego peda‑
gogicznego doświadczenia. Mała dziew‑
czynka podchodzi do niego i pokazuję mu 
swój rysunek, pytając: „Czy to jest ładne?”. 
Odpowiedź pedagoga brzmiała: „Widzę fio‑
letowy dom, czerwone słońce, niebo w paski 
i dużo kwiatów. Patrząc na to mam wrażenie, 
że jestem na wsi”. Uczennica uśmiechnęła 
się i powiedziała: „Narysuję jeszcze jeden!”. 
Amerykański psycholog uważa, że słowa typu 
„To jest piękne, jesteś wielką artystką” znie‑
chęciłyby dziecko do dalszego tworzenia. Co 
może być lepsze niż „piękne” i „wielkie”? 
Słowa te są iluzorycznym spełnieniem i nie 
wzbudzają twórczego napięcia. Haim Ginott 
jest przekonany o tym, że: „Słowa, które oce‑
niają, powstrzymują dziecko, a słowa, które 
opisują, wyzwalają je”.

2  Ibidem, s. 17.
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Przymiotniki wydają pewien osąd. Ocena 
przymiotnikowa jest metą, której nie da się już 
przekroczyć, za taką oceną już nic nie ma. Jest 
w człowieku potrzeba pewnego drogowskazu 
i wyraźnych zasad, które może ocenić. Świa‑
tło czerwone na pasach informuje o tym, że 
powinniśmy się zatrzymać dla własnego bez‑
pieczeństwa. Światło zielone daje do zrozumie‑
nia, że możemy się swobodnie poruszać dalej. 
Są to zasady konieczne do codziennego funk‑
cjonowania. Jednak według doktora Haima 
w pedagogice te uproszczone zasady nie dają 
młodemu człowiekowi właściwej motywacji 
do rozwoju. Mowa tutaj o motywacji do two‑
rzenia. Alternatywą jest metoda opisywania 
rzeczywistości. Subiektywna ocena podlega 
dyskusji a rzeczywistość sama w sobie jest 
niezaprzeczalna. Słowa opisujące otwierają 
przestrzeń do samodzielnego poszukiwania.

Dam państwu przykład. Kiedy dziecko 
rozleje mleko, mówię do niego: „Widzę, że 
mleko się rozlało” i wręczam mu szmatkę. 
W ten sposób unikam obwiniania i kładę 
nacisk na to, co istotne – na to, co dziecko 
powinno zrobić. Gdybym zamiast tego 
powiedział: „Głupi! Zawsze wszystko roz‑
lewasz. Nigdy się tego nie nauczysz!”, to 
możemy być pewni, że dziecko zmobilizo‑
wałoby wszystkie siły na obronę, a nie na 
szukanie rozwiązania3. 

 
Tutaj także dochodzi do oceny. Obiektem 

oceny jest jednak sytuacja, przedmiot. Nawet 
jeśli sytuacja jest niepożądana, to jest taka 
sama w sobie, nie przekracza ram sytuacji 
i w ten sposób nie jest inwazyjna dla dziec‑
ka. Nauczyciel zwraca się do rzeczywistości, 
którą razem z dzieckiem mają przed sobą. 
Nikt nie zaprzeczy, że na podłodze jest 

3  Ibidem, s. 17.

rozlane mleko. Czy to działa? Sam byłem 
w sytuacji, w której mój pięcioletni siostrze‑
niec nie reagował na zdania: „Nie siedź tak 
blisko telewizora. Odsuń się”. Brak reakcji. 
Z każdym poleceniem narastał w nim opór. 
Po krótkiej lekturze metody Ginotta zmieni‑
łem treść zdania: „Widzę, że siedzisz bardzo 
blisko telewizora. Kiedy dzieci siedzą blisko 
telewizora, może im się pogorszyć wzrok 
i będzie im trudno oglądać bajki”. Po chwili 
chłopiec bez słowa podniósł swoje krzesło, 
odszedł dwa kroki od telewizora, postawił 
krzesło i kontynuował oglądanie. Odniósł 
się do przedstawionego mu faktu i sam wie‑
dział, co w tej sytuacji zrobić. Prosta zmiana 
w formie językowej odniosła skutek. Mimo 
wszystko, jak każda metoda, ta też się zuży‑
wa. Metodę opisu rzeczywistości wspoma‑
ga „empatyczne wyolbrzymianie” problemu. 
Zasady tej metody są wpisane w jej nazwę 
a poniżej znajduje się przykład wprowadzania 
jej w życie codzienne:

Jeszcze dzisiaj pamiętam tę scenę, kiedy 
siedziałam w samochodzie i cierpliwie 
wyjaśniałam marudnemu Davidowi, że 
wszystkim chce się pić i że nic na to nie 
poradzimy, że musimy tkwić w korku, że 
nie możemy się zatrzymać i kupić niczego 
do picia, że narzekanie nic nie pomoże 
i samochód przez to nie pojedzie szyb‑
ciej… Jaką ulgę odczułam, gdy w tej samej 
sytuacji potrafiłam teraz odwrócić się do 
syna i powiedzieć: „Hej, słyszę, że jakie‑
muś chłopcu bardzo chce się pić. Założę 
się, że chciałbyś mieć pełne wiadro lodo‑
watego soku jabłkowego!” Kiedy David 
uśmiechnął się i powiedział: „A może 
pełną wannę?”, poczułam wdzięczność, że 
posiadam takie umiejętności4

4  Ibidem, s. 22.
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Rozumienie uczuć dziecka jest podstawą 
ginottowskiego nauczania. Uczucia dziecka są 
faktem. Powinny stać się dla podopiecznych 
realne i niezaprzeczalne. Jeśli dziecko odczu‑
wa coś w pewien sposób, to w danej chwili tak 
właśnie widzi sytuację. Jego postrzeganie nie 
zawsze zgadza się z tym, jak rodzic patrzy na 
daną sprawę. Doktor Haim proponuję jakby 
powtórzenie tego, co dziecko właśnie powie‑
działo. Przykładowy dialog między rodzicem 
a dzieckiem, które domaga się większej uwagi 
dla siebie niż dla swojego brata Adriana:

– Dlaczego bronisz Adriana? Zawsze bie‑
rzesz jego stronę!

– Wydaje ci się, że cały czas biorę stronę 
Adriana? Rozumiem. Dziękuję, że podzieliłeś 
się ze mną swoimi odczuciami.

Na tle codziennego języka brzmi to sztucz‑
nie. Jednak za taką formą kryję się coś waż‑
nego. Dziecko otrzymuje komunikat, że jest 
rozumiane i jednocześnie to co czuję, jest mu 
werbalnie przedstawione. Może się do tego 
odnieść w sposób bardziej swobodny, niż 
gdyby jego uczucie było zanegowane na przy‑
kład w taki sposób: „To nieprawda. Wiele 
razy biorę twoją stronę i dobrze o tym wiesz”. 

Oto inne dialogi między dzieckiem a rodzi‑
cem, zaprzeczające rzeczywistości dziecka:

DZIECKO: Moja stopa! Boli mnie!
RODZIC: Nie może cię boleć. To tylko 

małe zadrapanie. 
DZIECKO: Gorąco mi.
RODZIC: Jak może ci być gorąco? Przecież 

jest chłodno5. 

W ginottowskiej metodzie akceptację uczuć 
dziecka wyraża się również przez umiejętne 
ukierunkowanie emocjonalnej energii. Ginott 
zawsze stawiał na aspekt twórczy, który towa‑
rzyszy emocjom. W domu zawsze powinno być 

5  Ibidem, s. 33.

miejsce na ołówki, długopisy, kredki, farby, 
bloki rysunkowe, plastelinę, bębenki, tablice, 
pudełka, klej. Powszechnie wiadomo, że uży‑
wanie tych przedmiotów wspomaga rozwój 
dziecka. Jednak połączenie tego z wyraża‑
niem emocji, które towarzyszą dziecku na co 
dzień, już nie jest tak oczywiste. To rzuca też 
pozytywne światło na emocje dziecka; dobrze 
ukierunkowane, są motorem twórczym mło‑
dego człowieka. Dwie sprzeczne emocje prze‑
żywane w jednym momencie czy odmienność 
uczuć na tle grupy mogą być walorem, a nie 
skazą. Do tego niezbędna jest świadomość 
tych odczuć i pełen szacunek do tego, co się 
odczuwa. Te dwa aspekty stwarzają w rozwija‑
jącej się psychice autonomię:

David miał osiem lat, kiedy oznajmił, że 
potrzebuje pieniędzy i że ma zamiar zna‑
leźć pracę. Z wielkim trudem powstrzy‑
małam się, żeby nie powiedzieć mu – 
oczywiście jak najdelikatniej – że nikt nie 
zatrudni ośmiolatka. Ale to było akurat 
tego dnia, kiedy doktor Ginott grzmiał: 
„Nie odbierajcie nadziei, nie przygotowuj‑
cie na rozczarowania”. Więc powiedzia‑
łam tylko: „Rozumiem”. Trudno uwierzyć 
w to, co wydarzyło się w ciągu następnej 
godziny. David wyciągnął, książki tele‑
foniczne, opowiadał, jakiej pracy szuka 
i przeglądał listę okolicznych pracodaw‑
ców, dzwonił, rozmawiał z właścicielami 
sklepów. W końcu powiedział mi: „Wiesz, 
że trzeba mieć czternaście lat i pozwolenia 
na pracę, żeby się zatrudnić? Kiedy będę 
miał tyle lat, pójdę do pracy w sklepie 
z narzędziami. Ten właściciel jest miły, 
a ja lubię narzędzia”. Czy zdajesz sobie 
sprawę, Helen, że niewiele brakowało, 
abym pozbawiła go tego doświadczenia?6 

6  Ibidem, s. 53.
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Co dzieje się z wychowankiem, któremu 
zabraknie przestrzeni dla takich doświadczeń? 
Odpowiedź jest prosta. Powie sobie: „Po co 
próbować? Jeśli nie będę próbować, nie poniosę 
porażki”. Z kolei jeśli był wcześniej motywowa‑
ny i właściwie oceniany, będzie w sobie nosił 
inne przekonanie: „Jestem zdolny, więc spróbu‑
ję. Jeśli mi się nie uda, spróbuję innego sposobu”. 
Przekazanie tych idei nie jest jednak łatwym 
zadaniem. Pochwały polegające na opisywaniu 
to zagadnienie ciągle trudne do objaśnienia 
i wciąż nowe, chociaż przedstawione ponad 
trzydzieści lat temu. Tylko nieliczni dostrzegają 
różnicę między pozytywną oceną charakteru 
a pochwałą polegającą na opisaniu postępowa‑
nia. Ta druga jest jednak łatwiejsza do przyjęcia 
i zrozumienia. Nie dotyczy osobowości tak bar‑
dzo jak pierwsza z nich. Wychodzi poza intym‑
ny krąg poczucia własnej tożsamości, można 
więc na nią obiektywnie spojrzeć. Jest bardziej 
widoczna, wychowanek ma ją przed oczyma, 
nie nosi jej na sobie jak etykiety – „grzeczny, nie‑
grzeczny”. Doktor Ginott nie uważa jednak, że 
jest to czymś zupełnie złym. Twierdzi, że nie jest 
to dostatecznie dobre. Przymiotnik wprowadza 
pewną ogólną atmosferę, którą nie zawsze wia‑
domo, jak przyjąć. Nigdy nie jest tak precyzyjny 
jak rzeczywistość, z którą nie sposób się spierać, 
ale można ją śmiało opisać. Cierpliwe opisy‑
wanie tego, co się widzi, na głos, przy dziecku, 
może prowadzić do wzbudzenia samodzielnej 
wewnętrznej potrzeby zmiany. Tak było w przy‑
padku Davida. Przykład z książki:

Tydzień temu David przyniósł do domu 
wiersz, który napisał w szkole. W poprzek 
strony, na której napisał swój pierwszy 
w życiu wiersz, nauczycielka umieściła 
uwagę czerwonym długopisem: „Niesta‑
ranne pismo”. Nie mogłam się z tym pogo‑
dzić. Jak mogła tak zniszczyć pracę dziec‑
ka? Co ją skłoniło do tego, żeby uczepić 
się jednej usterki i na tej podstawie zlek‑

ceważyć cały jego wysiłek? Przez chwilę 
miałam dziką ochotę spotkać się z nią. 
Poinformowałabym tę osobę, której płaci 
się za to, żeby czuwała nad rozwojem inte‑
lektualnym mojego syna: powiedziałabym 
jej, że aby pomóc dziecku doskonalić się, 
trzeba uwypuklać jego dobre i mocne stro‑
ny, a nie podkreślać słabości. Że jeśli chce 
mieć dobre rezultaty, to powinna zacząć 
od doceniania tego, co on osiągnął zanim 
wytknie mu surowo wszystkie błędy. „To 
prawda – wymamrotał – Naprawdę nie‑
starannie piszę”. On jej uwierzył! „Davi‑
dzie – powiedziałam – myślę, że jeśli ktoś 
ma niestaranne pismo, to powinno się 
porozmawiać o tym, jak je ulepszyć, a nie 
tylko oceniać je!” Następnie podałam mu 
ołówek i kartkę papieru i poprosiłam, 
żeby napisał trzy dowolne słowa. Napi‑
sał swoje imiona i nazwisko. Wyglądało 
to jak podpis mojego lekarza na recep‑
cie – zupełnie nieczytelne. Nauczycielka 
miała rację! Przyglądałam się tej kartce 
tak długo, aż znalazłam jedną literkę, 
która wyglądała dobrze. Powiedziałam: 
„Davidzie, żeby staranniej pisać, trzeba 
umieć stawiać wszystkie literki w tej samej 
linii. O, popatrz na tą literkę D. To dobry 
przykład”. David pochylił się nad kartką 
i powoli pisał literki. Tym razem wygląda‑
ło to trochę lepiej. Powiedziałam: „Teraz a, 
v i d stoją w tej samej linii!”. Sądziłam, że 
powinniśmy na tym poprzestać, ale David 
chciał dalej próbować. „Co jeszcze?” – 
nalegał. „Trzeba jeszcze pisać tak, żeby 
wszystkie literki pochylały się w tę samą 
stronę, ale to nie jest łatwe”. David oznaj‑
mił: „To też potrafię zrobić” i rzeczywiście 
zrobił – mniej więcej. Jego dzieło było 
dalekie od doskonałości, ale poprawa była 
tak wyraźna, że David zapalił się do pracy. 
„Powiedz mi, co mam jeszcze zrobić!” – 
prosił. „Następny krok jest najtrudniejszy. 
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Trzeba zachować tę samą odległość mię‑
dzy literkami”. David znowu pochylił się 
nad papierem. Tym razem pisał bardzo 
wolno. „Czy dobrze?” – zapytał. Przyglą‑
dałam się przez chwilę jego dziełu, zanim 
wydałam osąd. Potem opisałam to, co 
osiągnął: „Widzę, że odległości pomiędzy 
literami są całkiem równe. Wszystkie lite‑
ry znajdują się w tej samej linii i większość 
pochyla się w jedną stronę. Aż przyjemnie 
popatrzeć na taki charakter pisma!7 

Oprócz wcześniej opisanych cech metody 
Haima Ginotta dochodzi tutaj, w powyższym 
cytacie, jeszcze jedna. Zachęcanie ucznia 
do pracy z bazowaniem na jego mocnych 
stronach. Naświetlanie tego, co jest w nim 
dobre, prowadzi do samodzielnej pracy dziec‑
ka nad sobą. Metoda ta nie zachęca również 
do porównywania, które zaostrza niezdrową 
rywalizację w przypadku rodzeństwa. Pro‑
wadząca warsztaty zachęciła uczestników do 
przyjęcia roli dziecka: 

Bądźcie państwo moimi dziećmi – zapro‑
ponowałam – i powiedzcie, jak byście zare‑
agowali na następujące słowa: „Liz potrafi 
tak wspaniale zachowywać się przy stole. 
Jeśli będziesz jeść palcami, nigdy jej nie 
dorównasz”. „Dlaczego odrabiasz to zada‑
nie w ostatniej chwili? Twój brat zawsze 
odrabia wszystko dużo wcześniej”. „Czy nie 
mógłbyś zadbać o siebie tak jak Gary? On 
zawsze schludnie wygląda: krótkie włosy, 
koszula w spodniach. Przyjemnie na niego 
spojrzeć”. Reakcja była natychmiastowa. 

– Wepchnę Gary’ego w błoto.
– Mam go dość.
– Każdy ci się podoba bardziej niż ja8. 

7  Ibidem, s. 65 ‑66.
8  Ibidem, s. 67.

Porównywanie nie wpływa deprymująco 
wyłącznie na postawionego w gorszym świe‑
tle. Osoba chwalona również się martwi, 
czy utrzyma swoją pozycję. Porównywanie 
otwiera nieskończone możliwości. Zawsze 
znajdzie się ktoś, kto robi coś lepiej. Prowa‑
dząca warsztaty przypomina o ważnej roli 
opisywania tego, co się widzi.

Opisz, co widzisz. Opisuj, co ci się podo‑
ba, albo co ci się nie podoba. Opisuj, co 
dziecko ma zrobić. Podstawową sprawą jest 
skupienie się na zachowaniu tego jedynego 
dziecka. To, co robi jego brat lub czego nie 
robi, nie ma z nim nic wspólnego9.

Na następnej stronie komiksy ilustrujące 
dwie zróżnicowane postawy.

W ostatnim dialogu z komiksów widzimy 
opisanie przez rodzica tego, jak on sam się 
czuję. Do tej pory przedstawiano, jaki sto‑
sunek rodzice i nauczyciele powinni mieć 
do dzieci. Nie poruszano kwestii, że rodzice 
powinni zwracać uwagę na swoje samopoczu‑
cie. Jednak dobrej pedagogice nie jest obce 
umiarkowanie. Dlatego tyle samo miejsca, 
co dzieciom, Haim Ginott poświęca rodzi‑
com. Ich stosunkowi do samych siebie. Książ‑
ka Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci jest 
podzielona na dwie części: Dzieci to też ludzie 
i Rodzice to też ludzie. Opisywane jest tam nie 
tylko prawo rodziców do mówienia o własnym 
samopoczuciu, potrzebie czasu na przemyśle‑
nie spraw, o które pytają dzieci. W drugiej 
części Wyzwolonych rodziców przytacza się 
wiele sytuacji, w których rodzice w obecności 
dzieci zwracają szczególną uwagę na siebie. 
Haim Ginott twierdzi, że najlepszą nauką dla 
dziecka o poszanowaniu własnej osoby jest to, 

9  Ibidem, s. 70.
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że rodzic odczuwa i okazuje szacunek samemu 
sobie. Mówi: „Rodzice powinni szanować 
własne ograniczenia”, „Możemy udawać tro‑
chę milszych niż jesteśmy, ale nic ponadto” 
albo „Należy być szczerym wobec dzieci”. 

W metodzie Haima Ginotta można 
wyszczególnić kilka zasad wychowywania, 
które są według niego słuszne:

 – akceptacja uczuć dziecka przez opisywa‑
nie ich na głos w jego obecności,

 – obiektywny opis rzeczywistość – opisy‑
wanie tego, co się widzi, słyszy, czuje,

 – w razie sytuacji konfliktowej zwracanie 
uwagi na przedmiot konfliktu i szukanie roz‑
wiązania,

 – pełne empatii wyolbrzymiania potrzeb 
dziecka, kiedy znajdujemy się w sytuacji bez 
wyjścia, 

 – motywowanie dziecka na podstawie 
tego, co już potrafi i jego mocnych stron,

 – brak porównywania,
 – stawianie na autonomię dziecka i rodzica.

„Sceny współczesne” z Janem Peszkiem 
w świetle metody Haima Ginotta
W poprzednim rozdziale starałem się 

nakreślić metodę Haima Ginotta, w kon‑
tekście której chcę opisać nauczanie Jana 
Peszka, pedagoga Państwowej Wyższej Szko‑
ły Teatralnej w Krakowie. Kluczem będzie 
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dla mnie jego język i sformułowania, jakich 
używa on po obejrzeniu prób studentów 
podczas zajęć lub w trakcie próby. Jego 
język, będąc jakby osobnym dziełem lite‑
rackim, wynika z połączenia treści drama‑
tu i obserwacji pracy studentów nad daną 
sceną. W moim przypadku były to próby 
do piątej sceny z trzeciego aktu Płatonowa 
Antona Czechowa. Anna odwiedza Płato‑
nowa i próbuje namówić go na romans, 
czemu on się stanowczo opiera. Rodzi się 
między nimi konflikt, który prowadzi tę 
scenę od początku do końca. Nad tą sceną 
pracowałem z koleżanką z roku, Magdaleną 
Jaworską.

W tym rozdziale w większości przypadków 
słowa ujęte w cudzysłów są bezpośrednim 
komentarzem Jana Peszka po obejrzanej przez 
niego próbie.

Płatonow jest zamknięty w swoim pokoju, 
który jest „salą bez klamek” – wszelka próba 
ucieczki jest spisana na straty. Płatonow przez 
ciągły konflikt wewnętrzny i nieustanne picie 
przestaje wychodzić z domu. Dzięki temu 
Anna jest pewna, że zastanie go w domu. Pła‑
tonow jest tak zamknięty w sobie i skupiony 
na swojej wewnętrznej walce, że wejście Anny 
„powinno zostać niezauważone”. Pretekstem 
do pokazania stanu Płatonowa jest „uporczy‑
we” zamykanie przez niego szafy, której nie 
może domknąć. Słowo „upór” było kluczowe 
podczas zajęć. Jan Peszek zalecał nam zada‑
wać sobie pytania: „co jest najważniejsze 
dla danej postaci?”; „co nią powoduje, żeby 
mówić?”; „gdzie kryje się jej motywacja?”; 
„jaki jest sens życia tej postaci albo co ją 
popycha do samobójstwa?”. Po samodzielnym 
odpowiedzeniu sobie na te pytania stawało 
się dla mnie jasne, czego profesor wyma‑
ga, mówiąc o „uporze postaci”, „priorytecie 
postaci” czy jej „konkrecie”. 

Uważam, że o słuszności wyboru tych słów 
świadczą ich definicje:

upór – syndrom behawioralny ludzi jak 
i zwierząt, charakteryzujący się powta‑
rzaniem tych samych zachowań, decy‑
zji, próśb lub wyrażaniem tych samych 
poglądów niezależnie od zmieniających 
się warunków otoczenia, czy otrzyma‑
nia nowych informacji lub wiedzy (np. 
nowych metod działania). Upór może 
wynikać z przesłanek racjonalnych, np. 
z posiadanego systemu wartości lub emo‑
cjonalnych, np. charakterologicznych czy 
tez chwilowej złości. W zależności od 
sytuacji może spełniać role pozytywną 
albo negatywną10.

priorytet – m VI, D. –u 1. blm, książk. 
<pierwszeństwo>: Przyznać p. jakiejś 
sprawie. 2. Lm M. –y pot. <to, co ma 
pierwszeństwo przed czymś innym, 
pierwszoplanowa rzecz, sprawa, zadanie 
itp.>11 

 
Konkret to coś, co jest wyraźnie okre‑

ślone i rzeczywiste: Stara się przybliżyć 
jego osobę, nasyca konkretami jego bio‑
grafię, odmalowuje niespokojną osobo‑
wość… Dajmy spokój już tym dywaga‑
cjom i przejdźmy do konkretów… Dla nas 
liczą, się konkrety, fakty, liczby12.

Na początku sceny, zaraz po wejściu Anny, 
powinien pojawić się „chwilowy oddech po 
zderzeniu się energii dwóch bardzo zdetermi‑
nowanych postaci”. Konflikt jest wpisany w tę 
scenę od samego początku. „Anna rozkręca 
się jeszcze bardziej, gdy widzi zamkniętego 

10  https://pl.wikipedia.org/wiki/Up%C3%B3r
11  Elżbieta Sobol, Nowy słownik języka polskiego, 
PWN, Warszawa 2002, s. 751.
12  Mirosław Bańko, Inny słownik języka polskie-
go, PWN, Warszawa 2000, s. 665.
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w domu Płatonowa.” Płatonow, mimo że 
rozmawia ze swoim gościem, „jeszcze bar‑
dziej zamyka się w sobie i pragnie ucieczki”. 
Anna w zamiarze wymierzenia mu kary za 
nieodpisywanie na jej listy, daje mu „klapsa” 
w tyłek. Taki kontakt fizyczny między studen‑
tami powinien też nosić znamiona wcześniej 
wspomnianego „konkretu”. Złapanie za rękę, 
pocałunek czy wejście na scenę ma być zna‑
czące, „ponieważ wszystko, co jest na scenie, 
emituje na widownię”. Profesor chciał nam 
tym samym przekazać, że mamy wiedzieć, 
wchodząc na scenę, co robimy i dlaczego 
to robimy. W odwrotnym przypadku nasze 
działanie na scenie było „przeruchowione” 
i nazywane było przez pedagoga „miętole‑
niem”. „Przeruchowione” w tym przypadku 
oznaczało dla mnie, że wykorzystuję w budo‑
waniu postaci zbyt dużo gestów, które nie 
mają uzasadnienia i rozpraszają uwagę widza. 
Znowu „miętolenie” zwracało mi uwagę na 
to, że moja postawa, jako Płatonowa, wobec 
Anny ma w sobie zbyt dużo „miękkości”, 
„ślamazarności” i „rozmemłania”. Język Pesz‑
ka nosi znamiona „słowotwórstwa”, które dla 
mnie było bardzo ważne podczas zajęć. Po 
pierwsze pobudzało wyobraźnię, a po drugie 
jasno określało, na jakich działaniach profe‑
sorowi zależy, a jakie są przez niego niepożą‑
dane. Uważam, że próby Jana Peszka zabawy 
językiem polskim są nie tylko trafne, ale mają 
w sobie też element zaskoczenia i świeżości. 
Używanie słów dla mnie nowych, takich jak 
„retardacja” (łac. retardatio, opóźnienie) czy 
tworzenie nowych słów z już istniejących 
utrzymywało ciągłą uwagę na zajęciach. Przy‑
kładem takiego neologizmu może być właśnie 
dodanie przedrostka „prze” do rzeczownika 
„ruch” i utworzenie przymiotnika „przeru‑
chowiony”. 

Płatonow i Anna są w tej scenie bardzo zde‑
terminowani, a jednocześnie ich pragnienia 
są ze sobą sprzeczne. Oddziela ich to coraz 

bardziej od rzeczywistości, która pozostaje 
w konflikcie z ich zamiarami. „Są zawieszeni 
w czasie i przestrzeni”. Ich napięcie i brak 
porozumienia wzmacnia alkohol. „Powinien 
wam towarzyszyć mętny wzrok alkoholika 
przy podawaniu butelki.” Dostaliśmy zadanie 
patrzenia na siebie „przez pryzmat ściany”, co 
dla mnie było czytelnym wyjaśnieniem, jakie 
jest wymaganie pedagoga wobec danego frag‑
mentu sceny. Jednocześnie dobrze opisywało 
to atmosferę, w której znaleźli się bohate‑
rowie. Mimo trwającej między Płatonowem 
a generałową dysharmonią, są oni „jak dwa 
kłopoty, które się przyciągają”. 

Naszą przestrzenią sceniczną była szkolna 
sala. Stały tam dwie kolumny. Podczas jednej 
z prób, mówiąc kwestię: „Kłamię. Niech pani 
nie pyta, pani Anno!”, wskoczyłem na jedną 
z nich i objąłem ja całą ramionami i nogami. 
Profesor od razu ten pomysł zaakceptował. 
I czerpiąc tak z treści utworu, jak i próby 
studenta, opisał ten gest słowami „przywar‑
cie” i „przyklejenie się”, które jest zasadne 
dla nastroju Płatonowa. Chce on w jakiś 
sposób zatrzymać rzeczywistość i upewnić się 
chociaż w jednej sprawie – w tym przypadku 
swojej samotności. Nie chce mieć kontaktu 
z ludźmi i coraz mniej go oczekuję od innych. 
Anna znowu jest dla niego tą „uświęconą”, 
więc odmawia jej kontaktów seksualnych. 
Płatonow nie chcę, żeby ta, która jest dla 
niego „najwłaściwsza”, stała się „kolejną” 
i jedną z wielu. Generałowa uporczywie jed‑
nak pragnie Płatonowa, co miało się wyrażać 
na próbach w odrywaniu mnie przez Magdę 
od kolumny. Jan Peszek wymagał od nas nie 
tylko tego, żeby kontakt fizyczny między 
nami był konkretny, ale również, żeby cecho‑
wała go „zmysłowość”, „pruderyjność” i „bez‑
wstydność”. „Anna sensualnie wyczuwa, że 
jest dla niego czysta” – komentował Peszek. 
Anna i Misza mają w głowie bardzo stabilne 
sytuacje, ale ich kontakt jest bardzo zmysło‑
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wy. Użyte przez pedagoga słowo „kosmos” na 
opisania tej relacji było mi bardzo pomocne 
w budowaniu roli. Kosmos oznaczał dla mnie 
przestrzeń, czas, naturę, energię, wzajemne 
oddziaływanie na siebie, przyciąganie, odpy‑
chanie. To wszystko w przełożeniu na relację 
Anna ‑Płatonow mocno i wyraźnie określało, 
co jest konieczne w mojej pracy nad sceną. 
Dlatego też przekraczanie granic wstydu na 
próbach i później na egzaminie nie było dla 
mnie wyłącznie trudne, ale również pocią‑
gające i uzasadnione. Przykładem może być 
zadanie, które dostałem od profesora, ażeby 
„mój” Płatonow pił alkohol nie z butelki, ale 
z podłogi. Profesor zalecił nam to podczas 
próby, kiedy, podczas dialogu o piciu, przez 
przypadek butelka, która była naszym rekwi‑
zytem, się przewróciła. Woda wylała się na 
podłogę. Jan Peszek często wspominał nam 
o swojej dewizie „tu i teraz” na scenie i nie 
chciał, żebyśmy o tym zapomnieli również 
w tym przypadku. Wywrócenie się butelki 
w połączeniu z desperacją postaci popchnę‑
ło nas do przekroczenia granicy własnego 
wstydu. „Wino przyśpiesza i zabarwia akcję.” 
Napięcie między postaciami i wypijany przez 
nie alkohol wprowadzają ich w pewien trans, 
z którego wynika nie już zwyczajne picie 
alkoholu, ale „rytuał”, „obrzęd” czy „upoje‑
nie się” sobą, trunkiem i konfliktem.

Zauważam tu podobieństwo do zasad 
wychowywania według metody Haima 
Ginotta – ciągły kontakt z rzeczywistością. 
Przykład z pierwszego rozdziału tej pracy – 
dziewczynka pytająca o swój obrazek. Docho‑
dzenie do sensu życia/sceny przez uwagę 
na to, co jest, co można zobaczyć i usłyszeć 
– jest zasadniczym punktem wyjścia do pełni 
wyobraźni. Rzeczywistość wymaga zaakcep‑
towania, dopiero potem otwiera się na trans‑
formację. Płatonow, mimo swojej niechęci 
wobec bliskości z Anną, „rejestruje ją, ona to 
wyczuwa, wie, że jest dla niego czysta i wzbu‑

dza to w niej jeszcze większe podniecenie”. 
Jan Peszek nalegał, żeby Płatonow rzadko 
spoglądał na Annę. To ona szuka i domaga 
się jego spojrzenia. On nawet w kontakcie 
wzrokowym unika z nią spotkania. „Mów 
przez skarpetkę” – zalecał mi podczas próby, 
co oznaczało, żebym w dialogach odbiegał od 
partnerki wzrokiem i patrzył na coś innego. 
Im bardziej Misza unika generałowej, tym 
bardziej staje się dla niej pociągający. „Wszy‑
scy są byle kim, ale nie Płatonow.” Dlatego 
Anna ma prowokować Płatonowa – „ściągnij 
Bartkowi bluzkę albo rozepnij mu rozporek”. 
Anna ma doprowadzić go do ostateczno‑
ści, żeby rozbudzić w nim pożądanie. Może 
korzystać z wielu narzędzi: wina, własnej 
cielesności czy ze słownej tyrady.

Po nieudanej próbie mogłem usłyszeć: 
„Scena stała się zwykłym wykładem, a bez 
żywiołowego wrażenia nie ma ona sensu. 
Namawiam was do spontanicznego oddania 
się partnerowi, a nie do realizowania zadań. 
Nie pokonujecie swoich barier”. Próby na 
zajęciach ze „Scen współczesnych” z profeso‑
rem Peszkiem to był dla mnie czas otwierania 
swoich zmysłów wobec partnera scenicznego. 
Miałem być zaangażowany całym sobą – słu‑
chem, wzrokiem, węchem. „Otwórz swoje 
receptory!” – słyszałem podczas zajęć. Po 
takich poleceniach i opiniach Jana Peszka na 
temat sceny zaczynałem odróżniać, kiedy nie 
mam kontaktu z osobą, z którą gram, a kiedy 
przekraczam granicę „przyzwoitego” grania 
i sam siebie zaskakuję. „Macie to w głowie, 
ale nie robicie tego przekonująco.” Scena ta, 
w świetle takich wymagań, stawała się dla 
mnie pełna wrzenia, napięcia i nerwowości. 
Widziałem wtedy wyraźniej różnicę priory‑
tetów między bohaterami sceny piątej aktu 
trzeciego i wynikającą z tego mękę tej relacji. 
Anna jest w jakimś sensie zamroczona po 
odmowie Płatonowa. Większa część bohate‑
rów dramatu pragnie właśnie jej, tylko nie 
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ten, na którym jej najbardziej zależy. Jej stan 
cechuje „desperacja”, a stan Płatonowa to 
„nieuchwytność”. Cechuje go też „nieprze‑
makalność” na argumenty Anny. Odmowa to 
jednak niezamierzone spoliczkowanie Anny, 
która będąc odrzucona pragnie Płatonowa 
jeszcze bardziej. Oni oboje „instynktownie 
walczą o własne terytorium”. Jednak diame‑
tralnie różnią się w jego definicji. Dla Płato‑
nowa jego przestrzenią jest jego samotność 
i chociaż ceni Annę, nie widzi dla niej miejsca 
w swoim życiu. Za to Anna jego obecność 
przy sobie traktuje jako konieczność. Są do 
siebie „podobni ‑niepodobni”. Podobni we 
własnym niespełnieniu, a niepodobni w swo‑
ich zamiarach. Profesor nazwał nasze postaci 
„dwiema czarnymi dziurami”, które nie spo‑
sób wypełnić. Dostaliśmy polecenie, żeby 
zagrać tę scenę boso, co miało wskazywać 
na bezwzględność tych postaci. Zamknięci 
w klatkach swojego ego, „rozdarci” miotają 
się, tracąc powoli wszystko, włącznie z poczu‑
ciem wstydu. Anna próbuje nawiązać dialog 
z Płatonowem, mówi: „Usiądźmy” i bom‑
barduje go pytaniami. Płatonow odpowiada 
zdawkowo, nie chce wchodzić w dialog. Anna 
pyta: „Co? Czego milczysz?”, na co Płatonow 
odpowiada: „Obojgu nam źle…”. W momen‑
tach, w których Płatonow daje wyraz swojego 
przygnębienia, Jan Peszek przestrzegał mnie 
przed rozwleczonym mówieniem, które nazy‑
wał „ciągutą”. Często powtarzał: „Na scenie 
nie można użalać się nad sobą, bo widz się od 
ciebie odwróci”. Zabraniał nam „ulicznego 
mówienia” i wszelkiej pospolitości w wyra‑
zie aktorskim. Dobrze zapamiętałem, kiedy 
mówił mi, że w całym tym unikaniu spoj‑
rzenia generałowej, kiedy już jako Płatonow 
na nią spojrzę, mam ją „zarejestrować”. To 
spojrzenie ma cechować „otwartość i uwaga”. 
Kiedy na jednej z prób scena poszła w stronę 
sentymentu i traciła tempo, Peszek zaczął opis 
tej próby od hasła: „molto romantico”. To mi 

błyskawicznie uświadomiło zbytnie „uroman‑
tycznienie” tej sceny, ale pozwoliło też nabrać 
dystansu do wykonanej właśnie pracy. Kwe‑
stie wykorzystywane jako pouczanie partne‑
ra, smutek na scenie, prywatna złość podczas 
próby, były niemile widziane. Po tych nieuda‑
nych podejściach były jeszcze raz stawiane 
pytania: „o czym jest twój monolog?”; „co 
twój bohater nakłuwa w sobie, żeby powie‑
dzieć to zdanie?”; „co jest dla niego tutaj 
sprawą priorytetową?”. Bez podstawowych 
odpowiedzi na te pytania nie ma zaskocze‑
nia: „staracie się wtedy uwiarygodnić swoje 
działanie na scenie, mówicie słowa, ale nie 
wychodzicie poza nie”. 

Płatonow to debiut Antona Czechowa. Jest 
w tym utworze zawarta ludzka gorączka 
w walce o sens swojego istnienia – „gówniany 
stan ludzkiej męki”. Być albo nie być. W tej 
scenie jest wiele kwestii ostatecznych, choć‑
by samo pożegnanie bohaterów: „Płatonow: 
Nie! Żegnaj! (zatyka sobie uszy) Nic nie 
słyszę! Milcz i odejdź! Zatknąłem sobie uszy! 
Anna: Odchodzę! Prześlę ci Sergiusza i daję 
słowo, że nie wyjedziesz, a jeśli wyjedziesz to 
ze mną! Żegnaj!”.

Scena zawiera dialogi pełne ekspresji, które 
są wymagające dla aktora pod względem 
warsztatowym, często więc grając Płatono‑
wa mogłem usłyszeć polecenie: „mów zdro‑
wo, prosto” czy „oddychaj”. W najkrótszym 
z możliwych czasie dawało mi to do zrozu‑
mienia, żeby uspokoić oddech, i zachęcało 
mnie do panowania nad temperaturą postaci, 
w którą się wcielam. Bez względu na to, co 
przeżywa postać, mam panować nad instru‑
mentem, jakim jest moje ciało. 

Jan Peszek często mówił lakonicznie. Jest 
w tym podobny do doktora Haima, który 
często powtarzał: „Jeśli tylko to możliwe, 
zastępuj cały akapit jednym zdaniem, zdanie 
słowem, a słowo gestem”. Teraz przytoczę 
najbardziej radykalny przykład wypowiedze‑
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nia się wyłącznie gestem przez Jana Peszka. 
Pamiętam zajęcia, na których niewielu z nas 
było przygotowanych. Nie mieliśmy wcześniej 
prób do scen współczesnych, które Jan Peszek 
dla nas prowadził. Materiał był nieruszony od 
poprzednich zajęć a przecież materiałem, nad 
którym Jan Peszek mógł z nami pracować, 
było wyłącznie to, przygotowalibyśmy na 
próbach. Profesor przyszedł na zajęcia i po 
chwili zorientował się, że nie mamy mu wiele 
do zaoferowania. Wyszedł z sali. Osłupiałem, 
ale też nigdy nie czułem się bardziej zmoty‑
wowany, żeby na każde kolejne zajęcia być 
w pełni przygotowanym. Otrzymaliśmy od 
pedagoga nie lekcję czy karę, ale przestrzeń, 
żeby uświadomić sobie, jak ważny jest w tej 
pracy profesjonalizm i wcześniejsze przygo‑
towanie. W wymowny sposób, nie mówiąc 
nic, zmotywował nas do samodzielnej pracy, 
co też każdy z nas uczynił. Następne zajęcia 
zaczął od przekazania nam, że „stracone” 
dwie godziny odrobimy w dogodnym dla 
wszystkich czasie. „A teraz do pracy” – 
powiedział. Podobna sytuacja nigdy już się 
nie wydarzyła.

Taką stanowczość Ginott stosował w swojej 
metodzie, szczególnie w sytuacjach konflikto‑
wych. W takich przypadkach często stawiał 
na wiarę w samodzielność dzieci i w to, że 
potrafią same rozwiązać problem. Zalecał 
rodzicom stawianie własnych granic. Doktor 
Ginott wymagał od swoich studentów, którzy 
byli rodzicami, zmiany myślenia na temat 
rodzicielstwa oraz zalecał niepodejmowanie 
za wszelką cenę próby rozwiązania konfliktu, 
np. między rodzeństwem. Za przykład może 
służyć sytuacja Helen, jednej z uczestniczek 
warsztatów: 

Wypracowałyśmy sobie również pewien 
emocjonalny dystans do dzieci. Ich podły 
nastrój już nas tak nie przygnębiał. Dla 
Helen, która często odnosiła wrażenie, że 

mieszka, na linii frontu, ta nowa umiejęt‑
ność nieangażowania się była dobrodziej‑
stwem. Teraz, zamiast biec na ratunek 
i rozdzielać walczące strony, potrafiła 
zachować spokój i wydawać takie pole‑
cenia, które pomagały ustanowić rozejm. 
Kiedy jej dzieci zaczynały się kłócić o to, 
kto ma używać huśtawki, była w stanie 
powiedzieć: „Dzieci jestem przekonana, 
że potraficie znaleźć rozwiązanie, które 
będzie uczciwe dla obu stron.” Ale praw‑
dziwą chwilę triumfu przeżyła pięć minut 
później, gdy dziecinny głosik zawołał 
z podwórka: „Mamo, dogadaliśmy się. 
Będziemy się huśtać na zmianę13. 

Oprócz trafnych i krótkich poleceń, Jan 
Peszek używał też obszernych porównań 
naszych postaci do natury, w szczególności 
do zwierząt. „Wszyscy oni [bohaterowie dra‑
matu] są uwięzieni w klatce. Są jak zwierzęta 
zamknięte za kratkami.” Zestawianie postaci 
z dzikimi zwierzętami było mi bardzo pomoc‑
ne w myśleniu na temat gorączki Płatonowa 
i jego wewnętrznego rozdarcia. Zwierzęta 
oprócz autentyczności, tak potrzebnej prze‑
cież na scenie, są również w pewnym sensie 
neutralne. Utożsamiają bardziej siłę i bez‑
stronność niż konkretne cechy osobowości. 
Tym łatwiej było mi czerpać z nich w procesie 
budowania postaci. Dzikie zwierzęta łączą 
w sobie dzikość, spokój i moc. Uważam, że 
obserwowanie ich może w dużym stopniu 
przyczynić się do sukcesu roli. Anna w tej sce‑
nie jest jak dzika bestia, która walczy o Płato‑
nowa do końca, który opiera się jej z tą samą 
intensywnością.

„Bojaźń i niepewność to dwoje wrogów 
aktora” powtarzał nam Jan Peszek. To zda‑
nie – zawierające głównie rzeczowniki – było 

13  Ibidem,. s. 23.
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dla mnie jasne i klarowne. Na tyle jasne, że 
mogłem zrozumieć, że za mną stoi temat 
postaci i ten temat (wcześniej wypracowany) 
potrzebuje we mnie przestrzeni do dziania 
się. „Mówi jej się”, „robi mu się” to były 
formy czasownikowe, które nie były dla mnie 
od początku łatwe do przyjęcia. Ich sens 
odkrywałem dopiero podczas prób. Momen‑
tami moje ciało było jakby o krok przed moją 
świadomością, a jednocześnie zachowywałem 
zdrowy rozsądek i asekurację w kontakcie 
z partnerką. Użycie strony zwrotnej czasow‑
nika pełni rolę orzeczenia w zdaniu, w któ‑
rym podmiot jest jednocześnie wykonawcą 
i odbiorcą czynności, co wydało mi się nad‑
zwyczaj trafne. Po paru takich próbach zro‑
zumiałem, że „robi mi się”, to chyba najlepsza 
forma w języku polskim, jakiej mógłbym 
użyć na określenie takie stanu. „Mów prosto, 
przesadnie nie projektuj i nie przeżywaj – 
niech się to w tobie wydarza. A jednocześnie 
ryzykuj. Lepiej wyjść na scenę z wściekłości 
niż z grzeczności.” 

Pierwszy raz spotkałem się z takim języ‑
kiem. Zastanawiałem się, w czym tkwi jego 
siła i dlaczego kojarzy mi się z metodami 
wychowywania Haima Ginotta. Co łączy 
amerykańskiego psychologa z Janem Pesz‑
kiem? Otóż doktor Haim zwraca się do 
zastanej rzeczywistości. W tym przypadku są 
to uczucia dziecka. Haim nie ocenia ich, nie 
„ugrzecznia ich” ani ich nie rozbudza. Nawet 
gdy są trudne do zaakceptowania. Twier‑
dzi, że dziecko potrafi samo znaleźć wyjście 
z sytuacji, w której się znajduje. Wystarczy 
je w odpowiedni sposób wysłuchać. Zamiast 
negowania tego, co dzieje się we wnętrzu 
dziecka, Haim Ginott proponuje cierpliwe 
towarzyszenie wychowankowi, w tym co 
przeżywa.

Według metody Ginotta dziecko nie zostaje 
powierzchownie ocenione. Nie ma tu miejsca 
na przymiotniki typu „grzeczny”, „wspania‑

ły” czy „głupi”, „wścibski”. Przymiotnik jest 
wykorzystywany tylko i wyłącznie do opisa‑
nia stanu emocjonalnego dziecka: „wściekły”, 
„zdenerwowany”.

Warto przyjrzeć się, jaką rolę w języku Jana 
Peszka pełnią formy czasownikowe i rze‑
czownikowe. Zachęcał nas do „ciągłej walki 
na scenie, zmagania się”. A odradzał „liryzm 
i estetykę”. Próby stały się dla mnie poszuki‑
waniem „energetyczności, prostoty i wyraź‑
nego komunikatu”. Niektóre słowa w kon‑
tekście prób miały dla mnie zupełnie nowe 
znaczenie. „On jest jak w tubie” miało ozna‑
czać skupienie i skoncentrowanie bohatera na 
temacie. Tuba to instrument dęty blaszany. 
W skład jego konstrukcji wchodzi ustnik, 
długa wielokrotnie zwinięta rura, rozszerzają‑
ca się stożkowo, a na samym końcu tuby znaj‑
duje się czara głosowa, z której wydobywa się 
ostatecznie dźwięk. Instrument ten jest więc 
zbudowany tak, że od jego początku – ustnika 
– do jego końca – czary głosowej – następuje 
wzrost powierzchni instrumentu. Zasadne 
wydaje mi się przyrównanie do rozwoju akcji 
w dramatach Czechowa i tym samym procesu 
wewnętrznego bohaterów Płatonowa, Trzech 
sióstr czy Wujaszka Wani. Następuje w nich 
wzrost wewnętrznego napięcia, który może 
znaleźć ujście w zdradzie, szczerym do bólu 
monologu lub samobójstwie. Kiedy na zaję‑
ciach padała forma przymiotnikowa, prze‑
ważnie dotyczyła ona nie samych studentów, 
ale próby. „Ta scena jest zbyt grzeczna – za 
bardzo się zgadza.” Oczywiście byłoby błę‑
dem stwierdzenie, że Jan Peszek nie ocenia 
studentów w sposób bezpośredni. Używa 
sformułowań „aktor odważny” czy „aktor‑
stwo nieistotne”, jednak podczas zajęć skupia 
się na ocenie próby studenta w pewnym ode‑
rwaniu od niego.

Peszek wykorzystuje metafory, porówna‑
nia, symbole, dosadne i trafne. Poza tym two‑
rzy w swoim nauczaniu ciągle nowe porówna‑
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nia. Rzadko zdarzało mi się, żebym usłyszał 
na zajęciach to, co słyszałem na poprzednich. 
Ale też i studenci przychodzą na kolejne 
lekcje z nowymi pomysłami i z inną energią. 
Komentarze Jana Peszka do naszych prób 
były synergią tego, co wydarzyło się między 
studentami, treścią dramatu i doświadcze‑
niem pedagoga. Sztuka teatralna jest sumą 
żywej obecności aktorów, atmosfery miejsca, 
ewentualnie towarzyszącej muzyki. Oddzia‑
łuje więc na różne zmysły. Dlatego synestezje 
używane przez Jana Peszka w analizach prób 
mają uzasadnienie w samym pojęciu teatru. 

W komentarzach Jana Peszka do naszych 
scen często pojawiała się groteska. Sądzę, że 
była używana przez niego w sposób niezwykle 
świadomy. Była na tyle wyraźna, że pozwala‑
ła mi nabrać dystansu do wykonywanej pracy. 
Jednocześnie uświadamiała mi absurd moich 
pierwszych aktorskich zamierzeń i zachęcała 
mnie do jeszcze głębszej pracy nad warsz‑
tatem aktorskim. Kilka humorystycznych 
komentarzy z moich notatek: „Wszedłeś na 
scenę jak miedziany rycerz”; „Mówisz, że nie 
jesteś gotowy do tej sceny? To zrób dwa przy‑
siady i będziesz gotowy”; „Odpuść sobie ten 
kaloryfer śmierci”; „Rozwaliłeś się jak krowa 
na lodzie”.

Użyte przez pedagoga hiperbole miały jed‑
nak ważniejszą funkcję niż tylko rozbawie‑
nie studentów. Często przez wyolbrzymione 

porównania naprowadzały wyobraźnię na 
właściwe tory. Tak było w moim przypad‑
ku, kiedy po wielu próbach wiedziałem już 
mniej więcej, kim jest generałowa dla granego 
przeze mnie Płatonowa. Jednak ciągle brako‑
wało mi na nią określenia. Na jednej z ostat‑
nich prób przed egzaminem Jan Peszek użył 
wobec postaci Anny określenia „ósmy pasa‑
żer Nostromo”. Oczywiście chodziło tutaj 
o Obcego, potwora z filmu Ridleya Scotta 
Obcy – ósmy pasażer Nostromo. Porównanie 
było dla mnie tak trafne, że dopełniło moją 
pracę nad relacją Płatonow ‑Anna. Równie 
ważne było dla mnie porównanie generałowej 
do modliszki.

U Haima Ginotta również można zauwa‑
żyć, że jedną z zasad jego metody jest wyol‑
brzymianie i odwoływanie się do wyobraź‑
ni. Twierdzi, że, zamiast ataków słownych, 
można nawet wejść w skórę wymyślonej 
przez siebie postaci i zwrócić dzieciom uwagę 
w sposób żartobliwy. Zamiast negatywnych 
określeń, Ginott proponuje pełne humoru 
„teatralne wychowanie”.

W czym są więc Haim Ginott i Jan Peszek 
są do siebie podobni? Haim Ginott opisuje 
rzeczywistość i przedstawia ją swoim pod‑
opiecznym, mówi o niej w ich obecności na 
głos. Są to: uczucia dziecka, uczucia rodzica, 
dzieło artystyczne wykonane przez dziec‑
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ko (np. rysunek), sytuacja podopiecznego. 
Opis jest związany z sytuacją widzianą przez 
rodzica, nie wydaje on sądów, nie neguje 
tego, co dziecko mu oznajmia. Odsłania 
przed dzieckiem to, co ono już wie, ale nie 
do końca jest tego świadome. Opisywania to 
polega na stwarzaniu perspektywy, do której 
wychowanek może odnieść się z dystansem 
i w konsekwencji posiąść kontrolę nad swoim 
człowieczeństwem.

Sposób, w jaki rodzice i nauczyciele 
mówią do dziecka, informuje dziecko, 
co do niego czują. Ich stwierdzenia mają 
wpływ na jego szacunek do samego siebie 
i poczucie własnej wartości.W dużym 
stopniu język rodziców determinuje prze‑
znaczenie dziecka14. 

Peszek podobnie przedstawia studentom 
to, co widzi i słyszy. Tworzy z tego językowe 
dzieło, które w jego wypowiedzi zaczyna żyć 
własnym życiem i staje się osobnym tworem. 
„Nie rozumiem – ta figura jest fałszywa” – 
powiedział Jan Peszek po jednej z prób. Figu‑
ra to w tym przypadku relacja między dwoma 
postaciami, Michaiłem i Anną granych przez 
dwoje studentów. Próby, które miałem okazje 
odbyć w obecności Jana Peszka, były po ich 
ukończeniu traktowane jak odrębne ode mnie 
dzieło. W tym przypadku jest to ujęte w sło‑
wie „figura”: „Ta figura jest fałszywa”. To, co 
dokonało się przed chwilą. W języku Peszka 
próba jest przedstawiona jako osobny tekst 
czy obraz, poza jej autorem. W tym przypad‑
ku autorem jest student aktorstwa. Komen‑
towanie w ten sposób mojej pracy pozwalało 
mi spojrzeć na postaci przeze mnie stworzone 
bardziej obiektywnie. Wiedziałem, nad czym 

14  Adele Faber i Elaine Mazlish, Jak mówić, żeby 
dzieci się uczyły, przeł. B. Horosiewicz, Media 
Rodzina of Poznań, Poznań 2006, s. 7.

mam pracować i w jakim kierunku mam 
pogłębiać świadomość swojego warsztatu. 
Zmuszało mnie to do autorefleksji i pomagało 
w rozumieniu siebie na scenie w kontekście 
ról z dramatów Antona Czechowa.

Do takiej autorefleksji prowadzi również 
tok wychowywania według Ginotta, który 
zamiast wymierzania kary proponuje cier‑
pliwe opisywanie sytuacji, w której dziecko 
się znajduje. Przedkładanie wychowankowi 
tego, co pedagog widzi i słyszy. Obce jest 
więc w metodzie amerykańskiego pedagoga 
przymuszanie do konkretnego rozwiązania 
problemu czy ocena niepowodzeń, których 
dziecko doświadcza. 

Dochodzi w tych obu przypadkach – 
nauczaniu Ginotta i pedagogice Peszka – 
do głębokiej autorefleksji. Zastanowienie się 
nad sobą nie jest tutaj wymuszone, ale jest 
naturalną konsekwencją użycia wobec dzie‑
ci/studentów takiego a nie innego języka. 
Zachodzi prosty mechanizm odbioru oceny 
opisowej i odpowiedzi na nią korektą swo‑
jego zachowania w przypadku rodziców lub 
korektą swojego podejścia do roli w przypad‑
ku studenta szkoły teatralnej. Takie podejście 
ma już w założeniu odbiorcę idealnego, czyli 
takiego, który odczyta wszystko poprawnie. 
Rozładowuje też napięcie, które towarzyszy 
zarówno dzieciom, jak i młodym twórcom 
u początku drogi.

BARTŁOMIEJ KWIATKOWSKI – ukończył 
PWST w Krakowie. Debiutował na scenie Gli‑
wickiego Teatru Muzycznego, współpracował 
z Teatrem Nowym i Teatrem Barakah w Krakowie. 
Przed kamerą miał szansę pracować podczas reali‑
zacji filmów Szczeniak, Fly Alone, Obserwacja. Pro‑
wadzi warsztaty dla Teatru Tintilo w Warszawie.
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MACIEJ SAJUR

„Szkoła aktorstwa” 
Jana Peszka

muzyczne i wymagały czujnego słuchania 
siebie nawzajem. Patrząc z perspektywy kilku 
lat, myślę, że rozpoczęcie przygody w szkole 
teatralnej od pracy nad własną fizycznością, 
pobudzaniem intuicji czy rozwijaniem słucha‑
nia i słyszenia, było dla mnie bardzo korzyst‑
ne, wręcz niezbędne.

Przez ostatnie dwa lata przyglądałem się 
pracy profesora również z zewnątrz – jako 
asystent na zajęciach ze scen. Liczba informa‑
cji, które otrzymałem, sprawiła, że w którymś 
momencie postanowiłem rozpocząć systema‑
tyczne spisywanie ćwiczeń, które Jan Peszek 
proponował studentom. W ten sposób utrwa‑
liłem chociażby niektóre elementy „szkoły 
aktorstwa” Peszka (w cudzysłowie, gdyż pro‑
fesor od zawsze twierdzi, że nie ma żadnej 
metody i że zawsze dostosowuje swoje zajęcia 
do grupy ludzi, którą spotyka). 

Poniżej chciałbym opisać przykładowe serie 
ćwiczeń, rozwijające zarówno koncentrację, 
uwagę, jak i świadomość czy refleks studentów. 
Niektóre z nich są ćwiczeniami ruchowymi, 
które bardzo dobrze rozgrzewają ciało, znacz‑
nie ułatwiając późniejszą pracę studentów na 
zajęciach. Jako asystent, w miarę możliwości 

Podczas swojej edukacji w szkole teatral‑
nej miałem szczęście spotkać wielu inspirują‑
cych i wspaniałych ludzi. Zarówno od kole‑
gów z grupy, jak i pedagogów dostawałem 
mnóstwo informacji dotyczących aktorstwa. 
Dowiadywałem się, nad czym powinienem 
pracować, co jest moją mocną stroną, „jak 
grać” – i  oczywiście „jak nie grać”. Wszyst‑
kie te opinie i myśli były dla mnie cenne. 
Nie da się ich porównać, ponieważ każda 
z nich wnosiła zupełnie inną jakość i otwie‑
rała przede mną nowe, nieznane mi wcześniej 
perspektywy. Często jednak bywa tak, że 
to pierwsze spotkanie, zetknięcie ze świa‑
tem teatru, myśleniem o aktorstwie, staje 
się fundamentem, na którym student opiera 
każde kolejne doświadczenie i do którego 
prędzej czy później wraca. Tak też było ze 
mną i  z zajęciami z „Elementarnych zadań 
aktorskich” u Jana Peszka podczas pierw‑
szego semestru nauki w krakowskiej szkole 
teatralnej.

Ćwiczenia, które proponował profesor 
Peszek, pobudzały zarówno aktywność, 
refleks czy spontaniczność, jak i kontakt 
z partnerem scenicznym. Często były stricte 



103zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

czasowych, robię różnego rodzaju rozgrzewki 
przed zajęciami (również własnego autorstwa). 
Zaobserwowałem bowiem, że trzygodzinne 
zajęcia, z których pierwsze dwadzieścia minut 
to trening (czasem zwykłe masowanie, rozcią‑
ganie), są o wiele bardziej efektywne. Trening 
bardzo często dostosowywany był do dane‑
go dnia i energii grupy. Nawet kilka minut 
skupienia pozwalało studentom wejść dobrze 
w tryb zajęć, zostawić wszystkie sprawy poza 
salą i skoncentrować się na pracy. Kiedy byłem 
studentem pierwszego roku, profesor Peszek 
proponował nam różne ćwiczenia fizyczne, 
z czego rzecz jasna część nie jest możliwa do 
precyzyjnego opisania. Były to m.in. (praw‑
dopodobnie przywiezione z Japonii) elementy 
tai chi, mocna praca z energią własnego ciała. 
Wybrałem i opisałem poniżej zatem trzy pro‑
ste rozgrzewki oraz dwa wybrane ćwiczenia. 
W przypadku poniższego materiału możliwy 
był bardziej konkretny i klarowny zapis. Dla 
ułatwienia, kursywą będę zapisywał dokładne 
polecenia profesora.

Rozgrzewka 1
(Wszystkie opisane poniżej ćwiczenia n i e 

powinny być realizowane pospiesznie. Powin‑
ny trwać tyle, aby dać szanse studentom na 
ich spokojne przepracowywanie.)

„/” – ten znak oznacza dłuższą pauzę, którą 
profesor stosował w trakcie prowadzenia 
ćwiczenia.

Usiądźmy na podłodze. Najlepiej oprzeć 
się o ścianę i przyjąć wygodną pozycję (taką, 
w której będzie można spokojnie siedzieć przez 
kilkanaście minut bez napięć).

Przymykam oczy. / Słucham ciszy TU. 
W sali. / TAM. Poza salą. Słucham ciszy na 
ulicy. Na rynku. / TU. / TAM. (kilkakrotna 
zmiana z TU na TAM i z powrotem).

Zwróćcie uwagę, że pomimo braku ruchu, 
zmiana uwagi z słuchania ciszy Tu – w sali na 

słuchanie ciszy Tam – na zewnątrz, to jednak 
pewien bardzo konkretny wewnętrzny ruch. 
To konkretne działanie (jeszcze kilka razy 
zmiana z TU na TAM i z powrotem).

Przerzućcie teraz uwagę na oddech. Zare-
jestrujcie fakt, że oddychacie. / Nie starajcie 
się mieć na niego wpływu. Jedynie zacznijcie 
oddychać świadomie. 

Spróbujcie określić różnicę między wde-
chem a wydechem. Który z nich ma cechy 
dyscypliny / konstrukcji? Który zaś ma cechy 
dekonstrukcji? / Który z nich kieruje się 
w  górę? Który w dół? / Który jest chłodny? 
Który ciepły?

Czy wdech i wydech są połączone ze sobą 
sztywno, twardo? Czy może miękko? Czy 
natychmiast po wdechu zaczyna się wydech? 
Czy może jest między nimi jeszcze jakiś dziw-
ny rodzaj zawieszenia? / dziwne zaokrąglenie? 
Rodzaj zakrętu? Rodzaj przygotowania do 
wydechu? /.

Ponownie słucham ciszy TU. / Słucham ciszy 
TAM. / Znów przerzucam uwagę na oddech. / 
Zwróćcie uwagę na łatwość w przerzucaniu 
uwagi z słuchania na oddech. Zwróćcie uwagę 
na wewnętrzny ruch, który samoistnie się 
dokonuje przy zmianie uwagi. 

Zarejestrujmy teraz fakt siedzenia. Do tej 
pory siedzieliśmy i oddychaliśmy nieświa-
domie, ponieważ jedynie słuchaliśmy ciszy. 
Podczas słuchania jednak nie przestawaliśmy 
ani siedzieć, ani oddychać. Dlaczego siedzę? 
/ Ponieważ przyciąga mnie ziemia. Znajdź 
punkty podporu. W których twojego ciała są 
najmocniej przyciągane?/

Kierując całą swoją uwagę na siedzenie 
zapomnieliśmy o słuchaniu i oddychaniu. 
Zatem uwaga, którą mamy, pozwala nam 
się skupić na jednej tylko rzeczy i dobrze ją 
realizować.

Wróćmy do oddechu. Spróbujmy teraz nary-
sować oddechem trójkąt równoboczny, w taki 
sposób, żeby wdech był lewym ramieniem 
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Zamknijcie oczy i trzy powyższe ćwiczenia 
związane z uwagą powtórzcie w  dowolnej 
kolejności (słuchanie, oddech, siedzenie). 

Powyższe ćwiczenie jest istotne z kilku 
względów. Po pierwsze pozwala na popra‑
wę koncentracji uwagi. Po drugie podejmuje 
trzy bardzo ważne zagadnienia, nad którymi 
student powinien popracować indywidualnie 
i którym powinien przyjrzeć się z bliska, tj.

słyszenie – co oznacza umiejętność słucha‑
nia sali? Słuchania przestrzeni obok? Co zaś 
daje lub zmienia poszerzenie kręgu uwagi 
słuchania? Co oznacza słuchanie drugiego 
końca miasta? A może nawet słyszenie całego 
świata? Jakie walory wnosi to do aktorstwa? 
Moim zdaniem umiejętność słyszenia na sce‑
nie to dar bezcenny, pozwalający osiągnąć 
wyjątkową jakość aktorstwa. Pozwala zare‑
jestrować odruchowo wszystko, co dzieje się 
wokół i czerpać z otoczenia. Z dźwięków. 
Idąc dalej: dłuższy trening słuchania pozwala 
na odpowiednie brzmienie własnego głosu 
w sali. Każda przestrzeń, każda scena ma swój 
indywidualny dźwięk, do którego można się 
dostroić, z którym można współbrzmieć. 
Powyższe zagadnienia sugerują zdecydowanie 
dłuższą, indywidualną pracę studenta, przyj‑
mującą bardziej laboratoryjny charakter. 

Oddech. Najważniejszy, podstawowy ele‑
ment funkcjonowania ciała i głosu. Dobrze 
wypracowany, świadomie używany pozwala 
na perfekcyjne opanowanie zarówno jed‑
nego, jak i drugiego. Dzięki niemu również 
można pozbywać się wszelkich napięć w ciele, 
z niego można brać energię do mówienia 
i działania. Oddech to szerokie zagadnienie, 
na które powinno się jak najczęściej zwracać 
uwagę. Szczególnie jeśli ewidentnie słychać 
u studenta nie uwolniony jeszcze, nie w pełni 
otwarty głos lub spięcia w ciele. 

Siedzenie. A dokładniej – fakt przyciągania 
ziemskiego. Jan Peszek czasami zwraca uwagę 

idącym w górę, wydech prawym ramieniem 
idącym w dół, zaś kolejny wdech podstawą 
trójkąta, idącą w lewo i zamykającą go. 
Poniżej rysunek:

Spróbujcie teraz odwrócić kolejność. To 
znaczy wydech jest bokiem trójkąta, który 
rysujecie w górę. Wdech drugim bokiem – 
w dół. Podstawą zaś ponownie wydech. 
Poniżej rysunek:

Obrysowujcie oddechem trójkąt równo-
boczny. Możecie spróbować zmieniać dowol-
nie kierunek oddechu.

Zaobserwujcie, jak się zmienia wasz wdech 
oraz wydech w momencie zmiany figury. Np. 
na prostokąt bądź okrąg. Spróbujcie obryso-
wać oddechem okrąg i zarejestrujcie, jak zmie-
nia się wasz oddech w porównaniu z obryso-
wywaniem trójkąta równobocznego.

Oddech ma swoją energię. Jak perpetuum 
mobile. Spróbujcie zabawić się z tym ćwi-
czeniem dłużej, zmieniając dowolnie figu-
ry, kształty, może nawet kolory czy faktury 
waszego oddechu. 

Otwórzcie oczy. Słuchajcie ciszy TU. / TAM. 
Wedle wyboru: możecie słuchać ciszy 

zarówno z otwartymi, jak i zamkniętymi 
oczami. Spróbujcie znaleźć różnice. Który 
stan pozwala na łatwiejsze, bardziej konkretne 
uchwycenie centrum słuchania? 
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studentów na to, by uświadomili sobie, w jaki 
sposób siedzą czy stoją na scenie. Zawsze 
jest to praca z grawitacją, która może być 
dla aktora bardzo pomocna. Co sprawia, 
że niektórzy stoją na scenie bardzo pewnie? 
Z jakiego powodu jedni aktorzy potrafią cho‑
dzić po scenie w sposób konkretny, innym zaś 
brakuje tej umiejętności? Skąd bierze się siła 
naszego bycia na scenie? Czy to oddech? Czy 
koncentracja i słuchanie? Czy może świado‑
mość punktów podparcia i odpowiednia tech‑
nika pracy z prawem przyciągania? A może 
wszystko to jednocześnie pracuje na energię 
aktora na scenie i powoduje, że przykuwa on 
uwagę widza? Że staje się konkretny i wyra‑
zisty, a może najlepiej będzie użyć stwierdze‑
nia: „staje się obecny”?

Podsumowując rozgrzewkę, powyższe trzy 
elementy poruszają bardzo szerokie zagadnie‑
nia, wymagające dłuższej indywidualnej pracy 
studentów. Zwracają również uwagę na jeszcze 
jeden interesujący aspekt: pomimo bezruchu, 
który towarzyszy studentom przez ok. 15 
minut trwania powyższych ćwiczeń, zauważyć 
można bardzo wyraźny wewnętrzny ruch. 
Świadomy ruch uwagi, która przemieszcza 
się swobodnie pomiędzy słuchaniem, oddy‑
chaniem i siedzeniem. Ten ruch jest niezwy‑
kle ważny, ponieważ pokazuje studentom, że 
nawet siedzenie na scenie z zamkniętymi ocza‑
mi zawsze powinno być działaniem i ruchem. 

Rozgrzewka 2
Ustawcie się w dużym okręgu, zachowując 

między sobą równe odległości. Obróćcie się 
o 90 stopni w prawo tak, żeby mieć przed 
sobą plecy kolegi, który znajdował się z prawej 
strony i jednocześnie stać plecami względem 
kolegi z lewej.

Spróbujcie rozpocząć równocześnie równy 
chód po okręgu (nie jest możliwe wykonanie 
tego polecenia za pierwszym razem). Zatrzy-
majcie się. 

Aby rozpocząć ruch, potrzebujemy czegoś 
w rodzaju przeciwruchu. Aby podskoczyć, 
musimy ugiąć kolana. Aby przeciąć drewno 
siekierą, musimy wziąć zamach. Zatem aby 
iść do przodu, spróbujcie zrobić krok w tył 
(można kilka razy powtórzyć sam początek 
ruchu po okręgu, aż będzie on rozpoczynany 
równo. Krok w tył, jako przedtakt, powinien 
znacznie ułatwić studentom wspólny start).

Na znak spróbujcie równo rozpocząć chód 
po okręgu. Start! Spróbujcie teraz znaleźć 
wspólny rytm chodzenia (studenci prawdo‑
podobnie po chwili zaczną przyspieszać krok 
i zwężać okrąg).

Zwróćcie uwagę, aby nie przyspieszać kroku 
i trzymać taką samą średnicę okręgu. Natura 
ludzka ma skłonność to przyspieszania i zawę-
żania. 

Starajcie się zachowywać między sobą 
równe odległości. Aktor powinien wyrobić 
w sobie naturalną czujność, aby bez odwra-
cania stwierdzić, w jakiej odległości za nim 
znajduję się jego partner sceniczny. 

Słuchajcie rytmu/pulsu. Wasze ciała idą do 
przodu pewnie, ale nie przyspieszają. Uważaj-
cie na spięcia. Oddychajcie spokojnie. Poczuj-
cie jak wasze torsy, uda, nosy idą do przodu, 
jak przecinają przestrzeń. 

To jest konstrukcja.
Na mój znak zamieńcie konstrukcję 

w dekonstrukcję za pomocą stóp, waszych 
uderzeń nimi w podłogę. Idziecie teraz w okre-
ślonym porządku, to znaczy w określonym 
tempie. Wasze kroki mają określone natężenie. 
Spróbujcie na znak zaprzeczyć temu porząd-
kowi, dalej poruszając się po okręgu. Start! 
(dekonstrukcja prawdopodobnie po kilku 
sekundach stanie się konstrukcją, ponieważ 
natężenie, liczba kroków i tupań studentów 
będzie tak duża i ciągła, że dla ucha stanie 
się kolejną wyraźną i niezmienną strukturą. 
Będzie hałasem wydawanym w określonym 
porządku).
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Stop. Zwróćcie uwagę, że wasza dekon-
strukcja po chwili stała się konstrukcją. Wszy-
scy równocześnie w różnym tempie stawiali-
ście kroki, co złożyło się na ogólny grupowy 
hałas, który był pewną stałą. 

Spróbujcie wykonać ćwiczenie jeszcze raz, 
jednak tym razem użyć pauzy. Dzięki pauzie 
ta dekonstrukcja będzie możliwa. Będzie moż-
liwa zmienność. W pauzie mieści się rodzaj 
otwartości, to w niej jest początek spontanicz-
nego działania. Spróbujcie zrobić pauzę i sami 
siebie zaskoczyć tym, kiedy zrobicie krok, ile 
tych kroków będzie itd. Nie myślcie o tym, 
nie planujcie. Niech wam się to „samo zrobi”. 

Spróbujcie jeszcze raz, rozpoczynając od 
konstrukcji. Krok w tył i Start! Idziemy równo 
po okręgu. Nie przyspieszamy. Na znak spró-
bujcie zburzyć porządek waszych kroków, 
używając również pauz. Start! (prawdopo‑
dobnie ćwiczenie to jest wykonane lepiej, 
jednak wykonujący na początku mają bardzo 
dużą tendencję do robienia „za dużo”. Poje‑
dynczo robione pauzy nie są możliwe do 
zarejestrowania z zewnątrz, ponieważ w cza‑
sie ich trwania ktoś inny np. wykonuje serię 
kilkunastu głośnych kroków).

Stop. Zrobimy to ćwiczenie jeszcze raz. 
Starajcie się nie stawiać kroków tak gęsto. 
Nawet jeżeli indywidualnie stosujecie pauzy, 
grupowo po dłuższej chwili i tak wasze kroki 
układają się w monotonalną konstrukcję. 
Spróbujcie uruchomić słuchanie grupy i całej 
sali. Spróbujcie stworzyć razem muzyczną 
dekonstrukcję, stawiać kroki tylko tam, gdzie 
zabrzmią jako element dekonstrukcji. Braku 
porządku. Pamiętajcie, że mniej znaczy wię-
cej. Bogusław Schaeffer zawsze powtarzał, 
że muzyka to cisza wypełniona dźwiękami. 
Zacznijmy jeszcze raz, od konstrukcji. Na 
mój znak krok w tył i spróbujcie odnaleźć 
wspólny chód. Start (to proste ćwiczenie 
można powtórzyć kilka razy w zależności od 
energii grupy, czasu, który chce się poświęcić 

i postępu w jakości wykonywania. Najczęściej 
pierwsze kilka podejść kończy się ciągle zbyt 
gęstym stawianiem kroków, zbyt rzadkim 
użyciem pauz i niewystarczającym słucha‑
niem siebie nawzajem, w związku z czym 
dekonstrukcja samoistnie staje się ponowną 
konstrukcją. Prowadzący powinien dostoso‑
wać polecenia w zależności od rodzaju błędu, 
jaki udaje mu się zarejestrować. Najczęściej 
popełniane to: nierówne rozpoczęcie wspól‑
nego chodzenia po okręgu, przyspieszanie 
kroku, nie utrzymywanie równych odległości 
między sobą, zawężanie okręgu, utracenie 
wspólnego rytmu kroków oraz brak pauz 
w dekonstrukcji, który sprawia, że staje się 
ona konstrukcją). 

Konstrukcja. Dekonstrukcja (można kilka 
razy w szybszym tempie dokonywać zmian). 
Zwróćcie uwagę na początkowy puls. Porów-
nam go do tematu sceny, którą będziecie za 
chwilę robić. Musicie mieć go w sobie, nieść go 
ze sobą cały czas, niezależnie czy trwa właśnie 
konstrukcja, czy dekonstrukcja. Wszystko, co 
robicie w tym ćwiczeniu, musicie robić wokół 
wyznaczonego pulsu (podobnie jak w scenie 
wszystko musicie robić wokół wyznaczone-
go tematu). Dekonstrukcja nie może odby-
wać się sama dla siebie. Ona ma sens tylko 
i wyłącznie względem wcześniej wyznaczonej 
konstrukcji/pulsu. Tylko wobec i wokół tego 
można dokonać burzenia porządku. 

Wybrałem spośród kilku właśnie tę roz‑
grzewkę, ponieważ moim zdaniem podejmuje 
ona wiele bardzo ważnych zagadnień, na 
które warto zwrócić uwagę. 

Po pierwsze uświadamia ona znaczenie 
„przeciwruchu”. Momentu przygotowawcze‑
go, ruchu przed wykonaniem ruchu docelowe‑
go. Bardzo dużo uwagi poświęcał temu m.in. 
Wsiewołod Meyerhold. Każdy ruch aktora na 
scenie powinien mieć początek w pewnym 
zawieszeniu, stanie napięcia, w „antyruchu”. 
Jest to ważna zasada, pomagająca w uzy‑
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skaniu wyrazistości ruchu/gestu. Dzięki niej 
aktorzy zaczynają działać konkretniej, nadają 
swoim ruchom wyraźny początek i koniec. 
Dzięki niej wreszcie aktorzy, jak w powyż‑
szym ćwiczeniu, są w stanie równo rozpocząć 
działanie, będąc nawet w licznej grupie. 
„Przeciwruch” w tym przypadku staje się 
rodzajem przedtaktu, czymś, co można zaob‑
serwować np. u dyrygentów, którzy wyprze‑
dzają batutą zmianę w dynamice utworu, 
aby po chwili orkiestra wykonała tę zmianę 
idealnie równo. 

Drugim ważnym zagadnieniem, które 
porusza powyższe ćwiczenie, to kształto‑
wanie w sobie czujności przestrzennej. Pro‑
ste polecenia zachowania równych odległo‑
ści między sobą oraz niezawężania okręgu 
wyostrzają świadomość siebie oraz partne‑
rów scenicznych w przestrzeni. Dobry aktor, 
jak mawia profesor, „powinien mieć oczy 
w dupie”, aby zawsze orientować się, gdzie 
np. w danym momencie sztuki stoi na scenie 
jego kolega i jak iść tyłem, aby nie nadepnąć 
mu na stopę. 

Jeszcze innym aspektem, o którym warto 
wspomnieć, jest istnienie konstrukcji i dekon‑
strukcji. Ćwiczenie zwraca uwagę na począt‑
kowe problemy w tworzeniu najprostszej kon‑
strukcji, ze względu na naturalną tendencję 
człowieka do przyspieszenia. Te i inne ele‑
menty treningów proponowanych przez Jana 
Peszka, wymagające stałego pulsu grupy, 
najlepiej na początku wykonywać z metrono‑
mem. Obnaża on wszelkie niedoskonałości 
i pomaga w utrzymaniu żelaznej dyscypliny 
ćwiczeń. Polecenie wykonania dekonstrukcji, 
czyli zburzenia porządku, złamania stałego 
rytmu kroków, zwraca uwagę wykonujących 
na wyjątkową trudność w pozornie prostym 
ćwiczeniu. Najczęściej dekonstrukcja staje 
się po chwili konstrukcją ze względu na zbyt 
gęste (częste) stawianie kroków. To z kolei 
pokazuje, jak duże znaczenie – zarówno 

w  tym ćwiczeniu, jak i w ogólnie pojmowa‑
nym aktorstwie – ma pauza. Jej stosowanie 
jest niezbędnym elementem bycia na scenie, 
wykonywania ruchu. Aktywna pauza pozwa‑
la obudzić w aktorze bardzo interesujące 
napięcie wewnętrzne. Wprowadzić go w stan 
ciekawości i czekania na to, co za chwilę „mu 
się zrobi”. Dobrze wykonana pauza pozwala 
aktorowi na zaskakiwanie samego siebie, na 
spontaniczną i uwolnioną akcję na scenie. 
Jednocześnie to ona wyznacza oraz zmienia 
rytm mówienia i działania. Świadome uży‑
wanie pauzy pozwala na bardziej konkretne 
i wyraziste bycie na scenie. O samej „dekon‑
strukcji” napiszę więcej poniżej.

Jeden z ostatnich elementów, na który 
chciałbym zwrócić uwagę, to wyczulenie na 
słuchanie. Podejmuje to właściwie każde ćwi‑
czenie Jana Peszka. Powyższej rozgrzewki 
nie da się dobrze wykonać bez uruchomienia 
czujnego słuchania siebie i partnerów na 
scenie. Podobny stan jest niezbędny w graniu 
np. scen zbiorowych, w których niezwykle 
istotna jest umiejętność zarówno oddawania 
partnerowi scenicznemu przestrzeni do gra‑
nia, do wypowiadania kwestii, jak i wyraźne 
i konkretne przechwycenie akcji, odważne 
rozpoczęcie swojej akcji. Innymi słowy, mowa 
tu o niezagłuszaniu się nawzajem, czy mówiąc 
szerzej: „o dobrze wyrobionym uchu akto‑
ra”, pozwalającym mu na zawsze precyzyjne, 
dobrze ulokowane muzycznie działanie na 
scenie. 

Moim ulubionym jednak zagadnieniem, 
którym zajmuje się to ćwiczenie, jest sprawa 
pulsu, który profesor porównuje do granego 
tematu. Kiedy aktorowi udaje się namierzyć 
temat reprezentowanej przez niego posta‑
ci, jej rytm, kolejne kroki mogą wkrótce 
zmierzać do różnego rodzaju improwizacji. 
Zarówno improwizacje, jak i sama dekon‑
strukcja (tak pożądana przecież we współ‑
czesnym teatrze) powinny być jednak pro‑
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wadzone zawsze wokół ustalonych wcześniej 
„ram„ – tematów, w których się poruszamy. 
Powinny być wariacjami wcześniej ustalonej 
konstrukcji, podobnie jak w powyższym ćwi‑
czeniu dekonstrukcja może się odbyć tylko 
i wyłącznie wtedy, gdy grupa z pełną świado‑
mością będzie działać względem ustalonego 
na początku rytmu, gdy wszyscy będą go mieć 
z tyłu głowy, gdy każdy kolejny krok będą 
stawiać, mając na celu zburzenie konstrukcji/
porządku. 

Podsumowując, ta kolejna, prosta z pozoru 
rozgrzewka podejmuje wiele zagadnień rów‑
nocześnie, które składają się w elementarny 
zbiór bardzo ważnych wskazówek dotyczą‑
cych skutecznego aktorstwa. Polecam każdej 
grupie poświęcenie chwili uwagi na prze‑
pracowanie tego ćwiczenia. Z pewnością 
poprawi ono zespołowość i ułatwi późniejszą 
wspólną pracę na scenie.

Rozgrzewka 3
Poniższa rozgrzewka jest prostym, szybko 

rozgrzewającym organizm ćwiczeniem, które‑
go głównym zadaniem jest rozwijanie refleksu 
studentów, a także podzielności uwagi. 

Ustawcie się po okręgu, przodem do środka. 
Na mój znak rozpoczniecie równe podskoki 
w spokojnym tempie. Ważne, podobnie jak 
w poprzedniej rozgrzewce, abyście razem roz-
poczęli ćwiczenie i wykonywali je w jednym 
tempie.

Pamiętajcie o „przeciwruchu”. Aby dobrze 
i zdrowo dla organizmu podskoczyć, musicie 
najpierw przykucnąć i wziąć lekki zamach. 
Podobnie z lądowaniem, po którym musi się 
odbyć amortyzacja w postaci kolejnego przy-
kucnięcia, będącego jednocześnie przygotowa-
niem do kolejnego podskoku.

Podskoki nie muszą być siłowe i wysokie. 
Ważne jest, abyście nie napinali ciała. 

Start. / Stop. (kilka razy sekwencja rozpo‑
częcia podskoków i ich zakończenia może 

być powtórzona, aby grupa mogła wyrobić 
wspólny początek i wspólny puls ćwiczenia).

Urozmaicimy teraz ćwiczenie. Przy każdym 
kontakcie waszych stóp z podłogą, a  zatem 
przy każdym odbiciu do kolejnego podskoku, 
zróbcie głęboki i głośny wydech. Wdech zatem 
musi się dokonać w trakcie waszego „bycia 
w powietrzu”. Start. / Stop.

Spróbujcie teraz na odwrót. Czyli głośny, 
dynamiczny wydech robicie w górze. Pamię-
tajcie, żeby wasze podskoki były miękkie 
i żeby nie przyspieszać. Start. / Stop.

Teraz na mój znak rozpoczniecie podskoki 
od wydechu w momencie odbijania się od 
podłogi i na mój kolejny znak zamieńcie miej-
scami wydech z wdechem. 

Zmiana w ćwiczeniu powinna odbywać się 
dynamicznie poprzez jasny, krótki i konkretny 
sygnał prowadzącego, np. klaśnięcie w dłonie 
czy okrzyk. Podsumowując, kolejność peł‑
nego ćwiczenia wygląda tak: sygnał prowa‑
dzącego – rozpoczęcie podskoków z głośnym 
wydechem w momencie odbijania się od 
podłogi – sygnał prowadzącego – kontynu‑
owanie podskoków, z tym że głośny, dyna‑
miczny wydech odbywa się w powietrzu, czyli 
oddech prowadzony jest odwrotnie względem 
wcześniejszej wersji – sygnał prowadzącego – 
powrót do podskoków z wydechem na dole 
itd. Sygnały mogą być dawane coraz szybciej 
i w coraz bardziej zaskakujących momentach. 
Ważny w tym ćwiczeniu jest refleks, którym 
wykonujący muszą się wykazać, aby równo 
na znak zamienić kolejnością swój oddech 
względem wykonywanego ruchu fizycznego. 
Ważne jest również, aby wydech był dobrze 
słyszalny. W grupie będzie on wówczas dawał 
bardzo dobry muzyczny efekt, zaś podczas 
zamiany wydechu na wdech będzie można 
usłyszeć ewentualne pomyłki lub niepunktu‑
alne zmiany. 

Ćwiczenie to bardzo dobrze rozgrzewa 
fizycznie, poprawia również jakość oddy‑
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chania, co sprawia, że wykonujący je może 
po chwili odczuć przypływ witalnej ener‑
gii. Oczywiście nie można wykonywać go 
zbyt długo, aby nie doprowadzać do zawro‑
tów głowy spowodowanych zbyt intensywną 
pracą z oddechem. Podczas regularnych tego 
typu treningów bardzo dobrze wykształca się 
refleks, który jest ważną i przydatną w aktor‑
stwie cechą. Dzięki niemu można błyskawicz‑
nie i punktualnie reagować na to, co dzieje 
się na scenie. 

Oczywiście rozgrzewkę tę można dowol‑
nie urozmaicać. Na przykład zmienić ruch 
fizyczny i zamiast podskoków zaproponować 
ruch ramionami na boki i do środka. Ana‑
logicznie przy prostowaniu ramion robimy 
wówczas głośny wydech, przy kierowaniu 
zaś ich do środka wdech, i na znak osoby 
z zewnątrz zamieniamy kolejność oddechu, 
tj. głośny wydech robimy w momencie kiero‑
wania ramion do środka, zaś wdech dokonuje 
się podczas ich prostowania. 

Z czasem można wymyślać bardziej skom‑
plikowane ruchy fizyczne, bądź dołożyć trzeci 
element (np. okrzyk co czwarty podskok), co 
będzie wymagało od wykonywających jeszcze 
większej podzielności uwagi. 

Ćwiczenie z białą kartką 
Jest to ćwiczenie, które stanowiło dla mnie 

chyba największą tajemnicę. Jan Peszek naj‑
częściej wykonywał je ze studentami na jed‑
nych z pierwszych zajęć. Wielokrotnie później 
pytając profesora, o co chodzi w tym ćwicze‑
niu, nigdy nie uzyskałem pełnej odpowiedzi. 
Po latach przekonałem się, że pozostawienie 
mi pełnego procesu poznawczego było dosko‑
nałym ruchem, ponieważ po pierwsze na 
początku swojej przygody ze szkołą teatralną 
i tak nie zrozumiałbym w pełni wszystkich 
zagadnień owego ćwiczenia, po drugie zaś nie 
poświęciłbym mu aż tyle czasu, co przyniosło 
niespodziewane efekty. 

Intuicja podpowiadała mi, że odpowiedzi 
dotyczące „ćwiczenia z białą kartką” muszą 
istnieć. Po wielu godzinach spędzonych w sali 
ćwiczeń na poszukiwaniach, natknąłem się na 
trop, który doprowadził mnie do potwierdze‑
nia pierwszego przeczucia. To proste w struk‑
turze ćwiczenie podejmuje moim zdaniem 
jedne z najważniejszych zagadnień sztuki 
aktorskiej. Oto jego opis:

Studenci siadają w półkolu albo w rzędzie 
na scenie (tak żeby jeden siedział stosunkowo 
blisko obok drugiego). Pierwszy z brzegu 
otrzymuje od profesora czystą kartkę papieru 
i ma za zadanie wykonać podstawową party‑
turę składającą się z czterech punktów:

1. Odebranie podanej kartki,
2. Spojrzenie na nią,
3. Roześmianie się,
4. Przekazanie kartki studentowi obok.
Następny student w podobnym, lecz nie za 

szybkim rytmie, wykonuje tę samą partyturę, 
różniącą się trzecim punktem. Zamiast śmie‑
chu – brak reakcji na kartkę. Chodzi o to, by 
zagrać „nic”, zagrać „pusto”. Kartka zostaje 
przekazana kolejnemu uczestnikowi.

Trzeci uczestnik wykonuje tę samą czyn‑
ność, lecz jego zadaniem po spojrzeniu na 
otrzymaną kartkę będzie płacz. Kartka 
wędruje dalej.

Sekwencja zostanie powtórzona; kolejny 
student ponownie zareaguje na kartkę śmie‑
chem, kolejny nie zrobi nic, a jeszcze kolej‑
ny rozpłacze się – i tak do końca. Później 
studentów można zamienić miejscami tak, 
żeby mieli okazję spróbować na sobie innych 
reakcji.

Z jednej strony owo ćwiczenie jest niezwy‑
kle proste w swojej strukturze, z drugiej zaś 
– niewykonalne, ponieważ „rozpłakanie się” 
czy „roześmianie”, jako dynamiczne reakcje 
mające tworzyć muzyczny punkt w party‑
turze są bardzo trudnymi zadaniami (jeżeli 
oczywiście myślimy o prawdziwych reakcjach 
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na kartkę, nie zaś wymuszonych i sztucznych 
próbach wzbudzania śmiechu i płaczu). Bar‑
dzo ciekawym zagadnieniem jest również 
trzecia reakcja, czyli brak reakcji – stan 
nazywany: „pusto”. Ona właśnie wydawała 
mi się kilka lat temu najprostszym, najłatwiej 
osiągalnym stanem, natomiast dłuższe przyj‑
rzenie się mu pokazało mi, że – wbrew pozo‑
rom – bardzo trudno jest grać „nic”. Aktora 
zawsze kusi, aby „coś” grać. Aktor zawsze 
podświadomie coś ze sobą, nad sobą, w sobie 
niesie. Osiągnięcie stanu „zero”, w którym 
to aktorowi „coś” się robi, to słynne Gom‑
browiczowskie, uwielbiane zresztą przez Jana 
Peszka, „mi się idzie”, „mi się mówi”, „mi się 
jest” okazało się jeszcze trudniejsze, niż płacz 
i śmiech.

Na ćwiczeniu z wywołującą reakcje „białą 
kartką”, spędziłem dużo czasu i przeszedłem 
wiele rozmaitych dróg. Od wyobrażania sobie 
„wujka, którego przejechał tramwaj” i próby 
wywołania płaczu oraz wyobrażania sobie 
„tańczących kolorowych dinozaurów” i próby 
wywołania śmiechu, do czysto technicznych 
treningów odważnego, dynamicznego śmie‑
chu i płaczu „z przepony”. Bardzo długo ćwi‑
czenia te nie przynosiły mi satysfakcji. Albo 
reakcja była „cząstkową prawdą”, zbliżającą 
się tylko do prawdziwego śmiechu i płaczu, 
w dodatku uruchamianą zbyt długo i nie‑
punktualnie (w  sensie muzycznym), albo po 
prostu była sztuczna.

Dopiero będąc asystentem profesora Pesz‑
ka i mając okazję zobaczyć to ćwiczenie 
po raz pierwszy z zewnątrz zrozumiałem 
błąd, który tak wiele razy sam powtarzałem. 
Wszyscy studenci, wykonujący to ćwiczenie, 
zapomnieli o „białej kartce”. To ona oka‑
zała się kluczem do rozwiązania tajemnicy: 
na prawidłowe wykonanie zadania musiało 
składać się bardzo wiele części składowych 
takich jak: skupienie (specjalny, pożądany 
stan, w którym aktor ma w sobie gotowość 

psychofizyczną do dynamicznego wchodzenia 
w odmienne stany emocjonalne), odwaga, 
technika, wyobraźnia i wiele, wiele innych.

Po tym odkryciu rozpocząłem w sali ćwi‑
czeń pracę z impulsami z  zewnątrz, które 
miały być inspiracją do różnych reakcji, które 
miały pobudzać wyobraźnię. I tak, chodząc 
po sali, patrząc w czarną kotarę, otrzymywa‑
łem od niej błyskawiczny impuls: wrażenie 
dziury, która zaczyna mnie wchłaniać, dziury, 
która natychmiast otwiera we mnie niekoń‑
czące się pokłady łańcucha wyobrażeniowe‑
go, mającego wpływ na moje samopoczucie, 
stan, na tonacje wypowiadanych przeze mnie 
przykładowych tekstów. Następnie patrząc 
na małą drzazgę w podłodze dostawałem 
kolejny, równie szybki impuls, powodujący 
złożone reakcje przykrości, płaczu, współod‑
czuwania z nią, dziwnego poczucia samotno‑
ści. Właściwie zaczynałem mieć wrażenie, że 
to nie ja gram te wszystkie, bardzo odmienne 
reakcje i stany, tylko przedmioty, dźwięki, 
ogółem – impulsy zewnętrzne, zaczynają grać 
za mnie. Zacząłem zwiększać tempo zmie‑
niania źródeł inspiracji, po czym okazało 
się, że wprowadzenie się w stan, w którym 
człowiek na pstryknięcie jest w stanie płakać, 
śmiać się, krzyczeć, osiągać stan „pusto” jest 
absolutnie możliwe. W dodatku wszystkie te 
reakcje zaczynały być prawdziwe i zgodne 
z moją wyobraźnią.

Po tym kroku milowym, który pozwolił mi 
zrozumieć wcześniejsze błędy, wystarczyło 
jeszcze odwrócić kolejność. To znaczy nie 
poddawać się impulsom z zewnątrz i nie 
pozostawać uległym wobec swojej wyobraźni, 
tylko wręcz przeciwnie: przejąć nad nią i nad 
impulsami całkowitą kontrolę. W praktyce 
oznaczało to, że dostając impuls wyobra‑
żeniowy od czarnej kotary, oczekiwałem 
już od niej określonej reakcji, np. poczucia 
zaskoczenia. Patrząc na drzazgę w podłodze, 
nie pozwalałem sobie odpłynąć wyobraźnią 
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w stronę współczucia czy dziesiątek innych 
linii skojarzeń, trwających kilka sekund, by 
doprowadzić się do płaczu, tylko zacząłem, 
„władając nad drzazgą”, oczekiwać od niej 
bardzo konkretnego stanu, np. śmiechu. A już 
ona, swoim śmiesznym, dziwnym kształtem 
sama znajdowała we mnie drogę do wywoła‑
nia dynamicznej, błyskawicznej i oczekiwanej 
przeze mnie reakcji. Po prostu moja wyobraź‑
nia i moja technika zaczynały samoistnie brać 
z zewnątrz dokładnie te bodźce, które były 
potrzebne do wywołania określonych, praw‑
dziwych reakcji.

Po pewnym czasie z przedmiotów, dźwię‑
ków i innych impulsów z zewnątrz powoli 
przerzuciłem się na „białą kartkę”. Zrozu‑
miałem, że to w niej mieszczą się wszystkie 
potrzebne mi bodźce. Że to od momentu 
spojrzenia na nią rozpoczyna się reakcja, nie 
od wcześniejszego przygotowywania, nie od 
tak zwanych „pompowań” fizycznych czy 
emocjonalnych. Jedyne, co musiałem zrobić, 
to przygotować w sobie odpowiedni stan 
skupienia i gotowości, następnie dostać do 
ręki kartkę, spojrzeć na nią i pozwolić sobie 
otrzymać od niej dokładnie to, czego potrze‑
ba do prawdziwej reakcji. To w białej kartce 
były nieskończone źródła inspiracji, które raz 
po raz mnie zaskakiwały, powodując dyna‑
miczne, punktualne i prawdziwe reakcje, za 
każdym razem zupełnie inaczej zabarwione. 
Zagadka została rozwiązana.

Pozostało tylko ostatnie pytanie: po co pro‑
fesorowi Peszkowi akurat właśnie to ćwicze‑
nie? I dlaczego często proponuje je na samym 
początku zajęć? Obserwując wykonywanie 
„ćwiczenia z białą kartką” przez studentów II 
roku odkryłem, że w jego prostocie mieści się 
jeszcze jedna, niezbędna cecha: bardzo wyraź‑
ny „wyznacznik”. Oglądając pracę studentów 
zmagających się z białą kartką, bardzo szybko 
można określić ich zastany stan psychofi‑
zyczny, ich gotowość. Od razu, jak na białej 

karcie, wypisane były ich wszystkie cechy, ich 
obecne myślenie o aktorstwie. Niektórzy szu‑
kali tej „prawdy”, usiłując wzbudzać w sobie 
autentyczne przeżycia, inni – czując, że nie 
mają z czego brać tych stanów – nie grali nic 
i np. w zadaniu zareagowania płaczem wła‑
ściwie realizowali zadanie zagrania „pusto”. 
Jeszcze inni odważnie, „zwierzęco” wpadali 
w to ćwiczenie, sztucznie wywołując śmiech. 
Nawet jednemu z nich udało się od tej sztucz‑
ności w końcu przejść do prawdziwej reakcji. 
Kiedy zobaczyłem ich wszystkich próbujących 
zmierzyć się po kilka razy z białą kartką, 
byłem przekonany, że mogę dużo dowiedzieć 
się o ich gotowości do zawodu, do wchodze‑
nia w różne stany psychofizyczne, do odwagi. 
Po takim ćwiczeniu bardzo szybko można 
dostroić tryb pracy i  wybrany materiał. Dla 
przykładu: jeżeli większość studentów nie 
wchodziłaby odważnie w to ćwiczenie, bojąc 
się skłamania – byłby to jasny sygnał, że 
potrzebują materiału, dzięki któremu mogli‑
by się uwolnić, nabrać więcej odwagi, spon‑
taniczności. Jeżeli zaś większość studentów 
właśnie odważnie i „zwierzęco” wykonywała‑
by ćwiczenie z białą kartką, nawet ryzykując 
największym kłamstwem na scenie, wtedy 
materiał i tryb pracy można by dobrać tak, 
aby wzbudzić w nich więcej precyzji, szlachet‑
ności i dbałości o strukturę zadania.

Uznałem, że ćwiczenie z białą kartką, sta‑
nowiące dla mnie tak ważny fundament, 
zarówno w graniu na scenie, jak i w myśle‑
niu o ewentualnej przyszłości pedagogicznej, 
musiało znaleźć się w tym małym zbiorze 
najważniejszych ćwiczeń Jana Peszka.

Dekonstrukcja
Zagadnienie dekonstrukcji poruszałem już 

przy okazji omawiania drugiej rozgrzewki. 
W jej trakcie studenci chodzący po okręgu 
tworzą konstrukcję poprzez określenie i zacho‑
wanie wspólnego rytmu chodu oraz równych 
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odległości między sobą. Uzyskana w ten spo‑
sób konstrukcja umożliwia powstanie póź‑
niejszej dekonstrukcji, a  zatem całkowitego 
zaprzeczenia wcześniej ustalonego porządku. 
Najczęściej jednak po kilku sekundach dekon‑
strukcja staje się ponowną konstrukcją, będącą 
niezróżnicowanym, stałym hałasem. Przykład 
tego typu rozgrzewki podejmuje bardzo trud‑
ne, dla mnie niezwykle inspirujące pytanie 
o istotę dekonstrukcji. Dekonstrukcji, która 
dobrze pojęta i dobrze realizowana może 
doprowadzić do nieoczekiwanych i nieoczywi‑
stych rozwiązań scenicznych, będących jednak 
zawsze w zgodzie z tematem danej sceny. 
Z racji mojej osobistej słabości do tego zagad‑
nienia oraz faktu, że akurat to właśnie dekon‑
strukcja była przeze mnie najczęściej eksplo‑
atowanym elementem podczas zajęć ze scen 
u  profesora Peszka, postanowiłem poświęcić 
jej fragment artykułu.

Dokładny opis treningu oraz późniejsze‑
go zastosowania dekonstrukcji jest trudny. 
Oprócz wspomnianej rozgrzewki, istnieją 
rozmaite ćwiczenia, pomagające zrozumieć 
jej podstawy. Postanowiłem zatem skupić się 
na jednym konkretnym przykładzie, z którym 
miałem okazję spotkać się na zajęciach u pro‑
fesora Peszka.

Trening należy zacząć od zbudowania tere‑
nu absolutnej dyscypliny. Do prawidłowe‑
go startu potrzebna jest żelazna struktura 
sceny, a zatem wybrany, perfekcyjnie opa‑
nowany pamięciowo fragment tekstu oraz 
prosty, rytmiczny, konkretny oraz łatwo 
powtarzalny ruch (przy czym ruch ten nie 
powinien być przypadkowy, raczej powi‑
nien być luźno skojarzony z tematem sceny). 
Kiedy już uda się ustalić taką konstrukcję, 
można przejść do pięcioetapowego ćwicze‑
nia dekonstrukcji:

Konstrukcja – dosyć długie trwanie w pro‑
stej, powtarzalnej strukturze. Na początek 
może to być rytmiczne chodzenie po okręgu 

bądź wybranej linii i dynamiczne mówienie 
w zapętleniu danej partii tekstu. Oczywiście 
w późniejszych treningach konstrukcją może 
być nawet cała potężna scena, której struktu‑
ra oraz zawarte w niej tematy są aktorom już 
dobrze znane. 

Naruszenie konstrukcji – (rozpoczę‑
cie każdego kolejnego etapu powinno być 
wyraźnie sygnalizowane przez prowadzą‑
cego, na przykład poprzez głośne krzyk‑
nięcie „dwa”, „trzy” itd.). Drugi etap jest 
na pierwszy rzut oka bardzo oczywistym 
zadaniem, jednak precyzyjne wykonanie go 
bywa na początku trudne. Często aktorzy 
popełniają podstawowy błąd, polegający na 
realizowaniu w drugim etapie zasad, odpo‑
wiadających następnemu (trójce). Wracając, 
komenda rozpoczęcia naruszenia dekon‑
strukcji powinna spowodować uruchomienie 
w aktorach pewnego specyficznego stanu. 
Nie powinien to być stan świadomego psu‑
cia i burzenia konstrukcji. Bliższe byłoby 
powiedzenie sobie „byłem niepunktualny”. 
Etap ten powinien przypominać poprzedni, 
z tą jedynie różnicą, że raz na jakiś czas 
któryś ze studentów – na granicy złudzenia 
widza – „odstaje od konstrukcji”. Może to 
wykonać w rozmaity sposób, choćby poprzez 
minimalne przyspieszenie bądź opóźnienie 
kroku w strukturze chodzenia po okręgu 
czy też w przejęzyczeniu się w jakimś sło‑
wie. Naruszenia te nie powinny być jednak 
duże. Idealne byłoby wykonanie „dwójki” 
tak, aby widz nie był w stanie zauważyć, 
kto i kiedy coś w konstrukcji sceny zaburzył 
albo też – idąc dalej – nie był pewny, czy coś 
w samej konstrukcji się zmieniło czy tylko 
mu się wydawało. Naruszenie dekonstrukcji 
zatem powinno się odbywać bardzo małymi 
środkami.

Ewidentnie zauważalna dekonstrukcja – 
następnym etapem ćwiczenia jest częściowy 
rozpad konstrukcji, zarówno w pulsie, jak 
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i w charakterze działania. Jakby wykonu‑
jący opuszczali na jakiś czas swoje miejsca, 
kierunki, zadania. Poprzednie dwa etapy 
znajdowały się na tak zwanym własnym tere‑
nie, „trójka” natomiast pozwala na odejście 
od niego i pozwolenie sobie na błyskawicz‑
ną wędrówkę w zupełnie inny, zaburzający 
porządek świat. 

Zupełne opuszczenie konstrukcji – a zatem 
w przypadku chodzenia po okręgu mogą 
to być na przykład zdecydowane zmiany 
kierunku chodzenia, zmiany rytmu kroków, 
może przerodzenie się tych kroków w pod‑
skoki, bieganie, szuranie czy nawet czołga‑
nie. Zmiany mogą dotyczyć również warstwy 
tekstowej. Ważne, aby mimo niezaprzeczal‑
nej dekonstrukcji trzymać się oryginalnego, 
ustalonego na początku ćwiczenia tekstu. 
„Czwórka” pozwala jednak na ewidentny 
„demontaż” płynnie i rytmicznie mówionych 
na początku zdań. Być może ktoś zapętli 
w mówieniu tylko jedno słowo bądź jedną 
sylabę? A ktoś inny z kolei zacznie ten tekst 
wyśpiewywać niczym arię? Pozwolę sobie 
nie podpowiadać zbyt wielu przykładów 
efektu zupełnego opuszczania konstrukcji, 
ponieważ są one zależnie od aktora, jego 
intuicji, stanu wewnętrznego prowadzące‑
go do całkowitego zaprzeczania czegoś, co 
na początku bardzo długo i  pieczołowicie 
wykonywał. Doświadczenie pokazuje mi, 
że im większe jest zmęczenie wykonują‑
cego, tym lepszy efekt ćwiczenia. Wynika 
to z podświadomego używania głowy, to 
znaczy wcześniejszego planowania, myśle‑
nia o dekonstrukcji, wyobrażania sobie jej 
wariantów itd. Zmęczenie jest zatem w tym 
(zresztą nie tylko w tym) ćwiczeniu bardzo 
pomocne, ponieważ pozwala na wyłącze‑
nie w sobie jakichkolwiek obligacji, blokad, 
myśli, uprzedzeń, strachu, chęci sprostania 
i wszystkiego innego, co powoduje bloka‑
dy w swobodnym przepływie tego jednego, 

najważniejszego tematu: chęci zaprzeczenia 
ustalonej konstrukcji. Stan zmęczenia zatem 
pomaga m.in. uruchomić intuicję aktora, 
uwolnić jego ciało, zwierzęce instynkty itd. 
Po „czwórce” następuje najbardziej dla mnie 
magiczny i niezbadany etap:

Chaos – totalna dekonstrukcja. Ta część 
ćwiczenia możliwa jest do wytrzymania 
dosyć krótko. W przeciwieństwie do począt‑
kowej konstrukcji, której czas trwania powi‑
nien być stosunkowo najdłuższym elementem 
ćwiczenia, chaos trwa chwilę. Przerywany 
jest on przez prowadzącego prostym hasłem 
„stop”. Aktorzy wówczas zatrzymują się 
w akcji i cisza, która następuje po cha‑
osie, może zostać wypełniona na przykład 
bardzo szybkimi uderzeniami metronomu. 
Moment ciszy i słuchania metronomu una‑
ocznia wysiłek chaosu. Niestety dokładne 
opisanie chaosu jest dosyć trudne, ponieważ 
zawsze element ten wygląda inaczej. Zresz‑
tą Jan Peszek za każdym razem propono‑
wał zupełnie inną strukturę ćwiczenia. Na 
naszych zajęciach ze scen na II roku zamiast 
szalejącego metronomu, z sufitu opuszczony 
został tak zwany lipton. Była to duża, cięż‑
ka i zbita kula z papieru (znacznie większa 
od ludzkiej głowy, przypominająca ogromny 
worek z herbatą), zawieszona u sufitu i opusz‑
czana w momencie zatrzymania chaosu na 
wysokość oczu. Następnie była wprawiana 
w ruch obrotowy, o maksymalnej możliwej 
średnicy. Każdy z nas stał na środku sali, 
starając się utrzymać stan „pusto”, kula zaś 
zgodnie z prawami fizyki zawężała swój tor. 
Z każdą chwilą tworzyła okręgi o coraz 
mniejszej średnicy, latając zatem coraz bliżej 
naszych głów. Ruch ten przypominał łudząco 
ruch Ziemi, która okrąża Słońce. Pamiętam, 
że całe ćwiczenie wywarło na mnie wówczas 
ogromne wrażenie.

Wracając jednak do etapu „chaos”; jest 
to element wymagający od prowadzącego 
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ogromnej czujności i reagowania na to, co się 
dzieje. Kiedy aktorzy wpadają w rodzaj „głę‑
bokiej studni podświadomości” i zaczynają 
ewidentnie zabierać się do sceny od zupełnie 
innej strony, moment chaosu można nieco 
wydłużyć. Bardzo często wraz ze zmęcze‑
niem pojawia się „stan pusto” i aktorzy, nie 
kombinując, po prostu zaczynają konkretnie 
działać i tworzyć. Dobrze wykonywany chaos 
powinien być przez prowadzącego utrzymy‑
wany w dyscyplinie (może być on zatrzyma‑
ny, lecz równie dobrze bezpośrednio z chaosu 
przejść można na przykład do pierwszego 
etapu ćwiczenia, czyli do żelaznej, precy‑
zyjnej konstrukcji). Jeżeli aktorom uda się, 
dzięki rzetelnej pracy podczas poprzednich 
etapów, wejść w ten element w stanie odpo‑
wiedniego zmęczenia i zarazem uwolnienia, 
mogą oni dowiedzieć się o swojej roli czy sce‑
nie tego, czego siedząc przy stole i analizując 
nie dowiedzieliby się prawdopodobnie nigdy. 

Moja grupa, dzięki dłuższej (bo całorocz‑
nej) pracy pod opieką Jana Peszka w  szkole, 
miała okazję poznać kilka różnych warian‑
tów wykonania dekonstrukcji. Chciałbym 
teraz posłużyć się przykładem moich dwóch 
koleżanek, które miały okazję przejść przez 
powyższe ćwiczenie. Po pierwsze, wykonana 
przez nie dekonstrukcja szczególnie utkwiła 
mi w pamięci. Po drugie zaś, przykład ten 
może ułatwić zrozumienie nieco enigmatycz‑
nego opisu ćwiczenia.

Pracowaliśmy wówczas nad tekstem Bec‑
ketta Play (Komedia w polskim tłumaczeniu). 
Jest to historia dwóch kobiet i mężczyzny, 
o którego względy owe kobiety ze sobą wal‑
czą. Jan Peszek zaproponował studentkom 
strukturę (pierwszy etap ćwiczenia – kon‑
strukcję), w mojej opinii świetnie korespon‑
dującą na wielu płaszczyznach z tematem 
sceny. Dostały one dwie mokre, mocno 
nasiąknięte wodą szmaty, którymi musiały 

rytmicznie uderzać o podłogę, wyrzucając 
tekst w kierunku partnerki, stojąc w  sporej 
odległości naprzeciwko siebie. Konstrukcja 
zatem była niezwykle prosta.

Pierwszy etap, czyli utrzymywanie przez 
aktorki struktury, trwał dosyć długo. Jak wia‑
domo, mokra, dosyć spora szmata ma swój 
ciężar, zatem szybko u obu aktorek zaczęło 
uwidaczniać się zmęczenie. Można było to 
poznać po coraz prostszym, coraz bardziej 
konkretnym i może nieco bardziej agresyw‑
nym mówieniu tekstu Becketta. Kiedy Jan 
Peszek zarejestrował to zmęczenie i rodzaj 
uwolnienia aktorek od „kombinowania”, to 
znaczy „naddawania” w postaci, koloryzowa‑
nia tekstu i ruchu, po jakimś czasie dał sygnał 
do rozpoczęcia drugiego etapu ćwiczenia. 

Zauważalne wówczas zaczęły być mini‑
malne różnice w tekście oraz rzadkie, lecz 
obecne co jakiś czas niepunktualności (ude‑
rzanie szmatą o podłogę nieco zbyt szybko 
lub z niewielkim opóźnieniem itp.). „Dwój‑
ka” również trwała dłuższą chwilę, zatem 
u  wykonujących ćwiczenie z każdą sekundą 
wzrastał proporcjonalnie poziom zmęczenia. 
Za zmęczeniem zaczynał się pojawiać bardzo 
precyzyjny dialog, chwilami sprawiający wra‑
żenie trafiania w samo sedno sprawy pomię‑
dzy nimi, choć realizowany coraz bardziej 
w stanie „pusto”. Wówczas Jan Peszek dał 
hasło do rozpoczęcia trzeciego etapu.

Na scenie uwidoczniły się następnie wyraź‑
ne odstępstwa od początkowej struktury. Stu‑
dentki zaczynały świadomie burzyć ustaloną 
konstrukcje w najrozmaitszych wariantach. 
Na przykład zmieniały kierunek uderzania 
szmatą o podłogę, kompletnie zmieniały rów‑
nież jego rytm. Jedna z nich wpadła przez 
moment w szał, uderzając szmatą o podło‑
gę w  bardzo szybkich odstępach czasu (co 
oczywiście wpływało bardzo silnie na jej 
mówienie). Druga z kolei bardzo długo trzy‑
mała szmatę nad głową, jakby grożąc swo‑
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jej koleżance. Obie aktorki, zmagające się 
z mokrymi szmatami, zmęczone i burzące 
założoną strukturę, zaczynały stawać się dla 
mnie – widza – poruszające. Nie będę opi‑
sywał szczegółowo, w jaki jeszcze sposób 
obie aktorki realizowały dekonstrukcję. Po 
pierwsze nie chciałbym sugerować nikomu 
konkretnych rozwiązań, po drugie zaś wolę 
pisać o tych najdokładniej pamiętanych prze‑
ze mnie fragmentach widzianego cztery lata 
temu ćwiczenia. 

Czwarty etap, czyli dekonstrukcja, pozwo‑
lił wykonującym ćwiczenie w pełni uwolnić 
się od więzów struktury. Ruszyły one zde‑
cydowanie w przestrzeń, odruchowo pró‑
bowały wyrywać sobie nawzajem szmaty. 
W pewnym momencie scena wzbudziła na 
widowni ogromny śmiech, ponieważ jednej 
z aktorek udało się zdobyć szmatę koleżanki 
i  wywijając przez chwilę dwiema, kojarzyła 
się niemal z Jetem Lee i którąś z jego scen 
walki. Nawet jednak przy tak komicznych 
wariantach, obie aktorki wciągnięte były 
w wir tematu, nie zwracały uwagi na żywio‑
łowe reakcje widowni. Znajdowały się one 
w nieopisanym stuporze, który był porusza‑
jący i zabawny jednocześnie. Po dłuższym 
czasie i wielu zaproponowanych przez aktorki 
wariantach totalnej dekonstrukcji, Jan Peszek 
dał wyraźny sygnał do rozpoczęcia ostatniego 
etapu ćwiczenia – chaosu. 

Wówczas na scenie zaczęły się wydarzać 
rzeczy, których, moim zdaniem, nie powsty‑
dziłby się w swoim spektaklu żaden wybitny 
reżyser. Obie aktorki znalazły się w  sytu‑
acji analogicznej do swoich Beckettowskich 
postaci. Sytuacji bez wyjścia, która zdaje 
się nie mieć końca. Bohaterki Komedii nie 
potrafią bowiem poradzić sobie z problemem 
wspólnej miłości/zazdrości związanej z tym 
jednym jedynym mężczyzną. Podobnie jak 
dwie kobiety na scenie, które nie mogły wów‑
czas poradzić sobie z rodzajem pasji, w której 

się znalazły, nie mogły fizycznie i psychicznie 
uporać się z zapętlonym, nierozwiązywalnym 
problemem. Pierwszy raz wówczas przekona‑
łem się o sile stanu „pusto” u aktora na scenie. 
W wykonujących to ćwiczenie studentkach 
stan zmęczenia, totalnej dekonstrukcji/cha‑
osu rozbroił bowiem wszelkie możliwe blo‑
kady i nagle obie przestały działać. To „im 
zaczęło się działać”. Jan Peszek nie przerywał 
ćwiczenia przez dłuższy czas, chcąc zobaczyć, 
do czego jeszcze ten stan może je doprowa‑
dzić. Dla mnie było to doznanie absolut‑
nie magiczne. Obie aktorki stały się niemal 
magnetyczne. Podążałem za ich działaniami 
w pełnym skupieniu, a nawet wzruszeniu, 
zupełnie jakby mnie zahipnotyzowały. W któ‑
rymś momencie jedna z koleżanek opuściła na 
długo salę, a zatem przeniosła scenę w jeszcze 
inną, „kosmiczną” przestrzeń, w której widz 
nie widział właściwie nic, a nadal siedział 
w osłupieniu. Po dłuższej pauzie, wypełnionej 
ogromnym, rozpaczliwym wręcz napięciem, 
wynikającym z  niemocy obu kobiet, owa 
wędrująca po szkole studentka powróciła 
do sali z ogromną drabiną. Lepsze byłoby tu 
może jednak określenie: „studentce weszło 
się do sali z drabiną”. „Zaczęło jej się” – nie 
wiedzieć czemu – chodzić z nią dookoła sali 
tak, że jeden koniec drabiny leżał na środku 
sali, drugi zaś trzymała i niosła w ogromnym 
stuporze, tworząc okręgi po zewnętrznej 
części sali. Drabina przypominała więc wska‑
zówkę zegara. W pewnym momencie drugiej 
z nich „wzięło się” z kolei obie szmaty, które 
leżały na podłodze, a następnie „podeszło się 
jej” do znajdującego się na środku sali końca 
drabiny. Aktorka chwyciła mokre szmaty 
zupełnie tak, jakby trzymała z największą 
miłością nowo narodzone dziecko. I z tym 
właśnie dzieckiem po prostu „jej się usiadło”. 
Widownia dostała zatem obraz obracającej się 
powoli matki z dzieckiem. Druga aktorka – 
wędrująca z drabiną – w pewnym momencie 
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zatrzymała się, i „zaczęło jej się” ową drabiną 
bujać. W górę i w dół, zupełnie jakby bujała 
wózek z płaczącym dzieckiem. Ostatecznego 
obrazu, w którym obie aktorki utkwiły, nie 
zapomnę z pewnością na długo. Pamiętam, 
jak silne zrobił on na mnie wrażenie i jak nie 
byłem w stanie ukryć swojego wzruszenia. 
Obie aktorki trwały w tej sytuacji, wypeł‑
nione niezbadaną, metafizyczną przestrzenią 
zarówno stanu „pusto”, jak i stanu marzenia 
o  rodzinie, o dziecku, o szczęściu. Jedna 
z nich, bujająca z czułością wózek w postaci 
ogromnej, brudnej od farby drabiny, druga 
zaś, siedząca na jej krawędzi, karmiąca i tulą‑
ca swoje dziecko (czyli dwie mokre i brzydkie 
szmaty), sama będąca jednocześnie bujana, 
kiwająca się w górę i w dół. Hipnotycznie. 
W nieskończoność. Jestem przekonany, że 
gdyby Jan Peszek nie przerwał wówczas tego 
ćwiczenia, obie studentki trwałyby w tym 
obrazie godzinami, widownia zaś przez cały 
ten czas, poruszona do głębi, wpatrywałaby 
się w nie jak zaczarowana. 

W taki więc tajemniczy i szalony sposób 
dowiedzieliśmy się poprzez dekonstrukcję, 
co mogło leżeć u podstaw wszystkich dzia‑
łań bohaterek Komedii Becketta. Zazdrość 
o pociągającego obie kobiety mężczyznę, 
rywalizacja, frustracja i wszelkie inne stany 
i emocje okazały się być jedynie pochodnymi 
tego jedynego, najważniejszego motoru – 
czy może lepiej: marzenia/potrzeby. Potrzeby 
bezpieczeństwa w postaci szczęśliwego życia, 
posiadania kochającego i wiernego męża oraz 
zdrowego, cudownego dziecka. 

Mam nadzieję, że powyższy przykład 
dekonstrukcji pomoże lepiej wyobrazić sobie, 
jak ogromny kryje ona w sobie potencjał 
i jak bezcenna może okazać się w pracy nad 
rolą. Oczywiście niektóre wykonywane prze‑
ze mnie dekonstrukcje nie przynosiły takich 
efektów, jakie zdarzyły się dwóm moim kole‑
żankom na I roku. Ćwiczenie to po prostu 

jest trudne. Wymaga sporego doświadczenia, 
świadomości i gotowości aktora do zmierze‑
nia się zarówno ze swoim zmęczeniem, jaki 
z pozwoleniem sobie na wpakowanie się od 
stóp do głowy w wir tematu swojej postaci/
sceny. 

Do prawidłowego wykonywania powyż‑
szego elementu (przynajmniej na początku 
drogi), niezbędny może okazać się doświad‑
czony i czujny prowadzący, który potrafi, 
reagując na komunikaty aktorów, odpowied‑
nio dobrać zarówno długość czasu trwania 
poszczególnych etapów, jak i zdecydować, jak 
powinien wyglądać ostatni element ćwiczenia 
– „chaos”. W przypadku moich koleżanek Jan 
Peszek, widząc że zmierzają one w  dosko‑
nałym kierunku i są w stanie fizycznie kon‑
tynuować ćwiczenie, nie zdecydował się na 
szybkie przerwanie dekonstrukcji. Równie 
dobrze mógłby je przecież zatrzymać tuż po 
upływie kilku chwil bycia w „chaosie” i użyć 
wspomnianego wcześniej metronomu. Być 
może scena zabrnęłaby wówczas w zupeł‑
nie inny, równie interesujący rejon. Intuicja 
i doświadczenie jednak podpowiedziały pro‑
fesorowi, aby zaczekać i aby to ostatecznie 
aktorki same zakończyły ćwiczenie jednym 
z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających 
obrazów, jaki kiedykolwiek miałem okazję 
zobaczyć w teatrze.

Podsumowując...
Mam nadzieję, że te opisane powyżej ćwi‑

czenia staną się pomocne młodym, zaczy‑
nającym przygodę z teatrem aktorom. Liczę 
również na to, że mój artykuł stanie się 
inspiracją dla młodych pedagogów, którzy 
rozpoczynają zdobywanie doświadczenia 
w prowadzeniu zajęć. Jeżeli będzie mi dane 
w przyszłości uczyć w szkole teatralnej, pro‑
wadzić warsztaty, zajmować się jakąkolwiek 
pracą związaną z  pedagogiką, z pewnością 
będę odwoływał się do zajęć Jana Peszka jako 
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do kanonu wypełnionego solidnymi zasada‑
mi pracy z drugim człowiekiem, brania za 
niego odpowiedzialności, myślenia o jego 
rozwoju czy też starania się, aby spotkania 
z nim odbywały się w zarówno przyjemnej, 
jak i bardzo konkretnej atmosferze porządku 
i pracy. Słowem – aby energia, towarzysząca 
zajęciom związanym z teatrem, była zawsze 
otwierająca i twórcza. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że 
pisanie o Janie Peszku i jego „szkole aktor‑
stwa” jest rzucaniem się na głęboką wodę. 
O doświadczeniach, poglądach, inspiracjach, 
uwagach czy pomysłach, które przychodzi‑
ły mu do głowy na zajęciach, można pisać 
w nieskończoność. Mam jednak nadzieję, że 
wybrane przeze mnie ćwiczenia przekonają 
czytelnika, iż do czynienia mamy tu z niezwy‑
kłą osobowością, która proponując pozor‑
nie proste ćwiczenia, ukrywa w nich często 
sedno skutecznego aktorstwa. 

MACIEJ SAJUR – urodzony w 1991 w Staszo‑
wie, absolwent Wydziału Aktorskiego krakowskiej 
PWST. Występował dotychczas w spektaklach 
Teatru Łaźnia Nowa oraz Teatru Bagatela (na stale 
w zespole od kwietnia b.r.). Od IV roku studiów 
asystent Jana Peszka na zajęciach ze scen współ‑
czesnych w szkole teatralnej. W bieżącym roku 
otrzymał m.in. stypendium Sapere Auso.
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W swojej pracy magisterskiej stawiam 
tezę, że język używany przez pana w pracy ze 
studentami jest syntezą treści dramatu opra‑
cowywanego podczas zajęć oraz pańskiej 
obserwacji studentów w trakcie pracy nad 
sceną. Czy zgodzi się pan z tym?

Nie widzę innej możliwości niż ta, o której 
wspomniałeś. W pracy ze studentami sta‑
wiam siebie wyłącznie w pozycji aktora, a nie 
pedagoga. Nie przygotowuję się do zajęć 
koncepcyjnie, nie przychodzę z gotowymi 
rozwiązaniami, które mogę podpowiedzieć 
studentowi. Realizuję zajęcia z pozycji aktora, 
tzn. człowieka, który próbuje zrozumieć tekst 
literacki, i zbieżnie z tym słucham studenta. 
Słucham jego propozycji i badam, czy student 
nie sprzeniewierza się tematowi, który jest 
zawarty w tekście literackim. Rzecz jasna, 
nie mogę się w tej sytuacji pozbyć własnego 
wyobrażenia o scenie. Powiem więcej: moje 
wyobrażenie często zderza się z wyobraże‑
niem studenta i bywa, że jest to zderzenie 
kolizyjne. Trudno mi się zgodzić, szczególnie 
na początku, z pomysłem studenta, ale cier‑
pliwie obserwuję i na definitywne rozwią‑

Memento vivere
Z Janem Peszkiem 
rozmawia Bartłomiej Kwiatkowski

zania decyduję się na samym końcu pracy. 
Czekam właściwie cały semestr. Student ma 
prawo, a nawet obowiązek, dogrzebywać 
się do istotnego wyrażenia treści dramatu. 
Dopiero kiedy to już nastąpi, wkraczam. 
Nie wkraczam dlatego, że jestem bardziej 
od studenta utalentowany, ale dlatego że, ze 
względu na swoje doświadczenie, szybciej 
rozwiązuję pewne sceniczne sytuacje, jak np. 
przejście z jednej sceny do drugiej. Z czystego 
rachunku zagranych przeze mnie spektakli 
wynika, że moje wyobrażenie jest trafniejsze. 
Zawsze jednak postępuję niezwykle ostroż‑
nie. Wiem, że nie mam monopolu na rację. Te 
końcowe rozwiązania realizuję, kiedy nie ma 
już czasu na dyskusję. Gdybym zrealizował 
je na początku, przyjęlibyście je jako ogra‑
niczoną pulę możliwości. Prawdopodobnie 
zostałyby odebrane przez was jako zbiór 
kodów czy „sposobów na”. Tymczasem dla 
mnie najistotniejsze jest nie to, żeby po pracy 
ze mną student wyszedł z zasobem umiejęt‑
ności, tylko żeby zakończył zajęcia z silnie 
ukonstytuowanym poglądem. Moi studenci, 
kiedy spotykam ich już jako absolwentów, 
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Z Janem Peszkiem 
rozmawia Bartłomiej Kwiatkowski

mentarne słowa, to zawsze wyjaśniam, że 
one nie należą do mojego codziennego języ‑
ka. Są efektem emocji sprzężonej z próbą 
dotarcia do studentów. Mamy się porozu‑
mieć i to, z czym przychodzę, ma do was 
dotrzeć w sposób jasny i żywy. Dlatego nie 
liczę się z tym, co mój mózg czy moja emo‑
cjonalność w danym momencie wyprodu‑
kuje. Czasem używam dziwnych słów, być 
może po raz pierwszy w życiu. Są jednak 
takie słowa, których używam dość często, 
np. „strzęp emocjonalny”. Określam nim 
ten dziwny moment pobudzenia jakiejś czę‑
ści pasma emocjonalnego, które aktor musi 
umieć powołać do życia. Używam tych dwóch 
słów jako przynęty do wywołania w studencie 
silniejszej emocjonalności, która jest niezbęd‑
na do stworzenia napięcia w danym momen‑
cie sceny. Język ten jest zawsze spontaniczny, 
w związku z tym nie dbam o niego. Choć 
oczywiście udziela mi się słownictwo, które 
mnie wychowywało, to jednak nigdy nie jest 
ono priorytetem. Język mój jest raczej efek‑
tem mojego bezwzględnego działania i chęci 
jak najcelniejszego przekazania tego, co chcę 
młodym ludziom powiedzieć. Kilka godzin 
takiej pracy powoduje ogromne zmęczenie, 
ale też podwyższenie poziomu adrenaliny, 
która przydaje mi się, kiedy po zajęciach idę 
grać wieczorny spektakl.

Skąd bierze się u pana ta intensywność 
w słuchaniu młodych ludzi i próba dotarcia 
do nich?

To na pewno wynika z nieobojętności 
wobec tego, co się robi. Moja babcia powie‑
działa mi: „Janeczku, życie jest piękne i krót‑
kie jak przeciąg”. Tylko idiota nie zrozumiał‑
by tego sformułowania. W moim domu było 
mi obce motto memento mori, za to silnie 
obecne było inne – memento vivere, pamię‑
taj, że żyjesz. Po każdym roku spędzonym 
w szkole mówię sobie, że ten był już ostatni. 

mówią często, że dopiero po upływie kilku 
lat zrozumieli moje uwagi. Z doświadczenia 
wiem, że do tego zawodu dojrzewa się powo‑
li. Pośpiech jest tu wrogi...

…więc nie pojawia się na pańskich zaję‑
ciach. Sądzę, że pomaga w tym panu dewiza 
„tu i teraz”, o której pan często wspominał 
podczas zajęć. Zachęcał nas pan do uważ‑
nej obserwacji tego, co dzieje się w danym 
momencie na scenie. Nie było możliwości, 
żeby nie zwrócić uwagi na to, że na scenie 
zbił się kieliszek, czy na to, że wylało się 
„wino” z butelek, które służyły nam za 
rekwizyty. 

„Tu i teraz” jest rdzeniem teatru. Widz, 
przychodząc do teatru, obcuje z tym, co dzieje 
się danego wieczoru. Aktor odwołujący się do 
wczorajszego spektaklu, który jego zdaniem 
był bardziej udany niż dzisiejszy, chcący do 
niego za wszelką cenę wrócić i powtórzyć to, 
co działo się wczoraj, jest aktorem martwym. 
Nie otwiera się na partnera i przestrzeń 
tu i teraz. A tylko w tej przestrzeni widz 
ma do czynienia z absolutnie pierwotnymi 
i naturalnymi sytuacjami stwarzanymi przez 
żywych ludzi. To jeden z paradoksów teatru, 
który w swojej iluzyjności bazuje na żywych 
ludziach i reakcjach. Nie ma innej sytuacji, 
jak ta tu i teraz.

Dlatego uważam, że mimo różnicy wieku 
i doświadczenia, znajduje pan porozumienie 
ze studentami. Wydaje mi się, że m.in. to 
„Peszkowe słowotwórstwo” było pomostem, 
między pana światem a naszym. Choćby 
słowo „przeruchowione” określające pełne 
zbędnych gestów działanie na scenie. Skąd 
czerpie pan inspiracje do tego rodzaju wykra‑
czania poza ramy języka polskiego? 

Jest to efekt spontanicznej i dynamicznej 
próby nawiązania kontaktu ze studentem 
i dotarcia do niego. Jeśli padają nieparla‑
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Omija mnie wiele rzeczy przez to, że tutaj 
zostawiam część energii ze studentami. Argu‑
ment, że stoją oni w kolejce do mnie, nie prze‑
konuje. Rozumiem to i szanuję, jednak nie jest 
to dla mnie argument w stosunku do mojej 
ciekawości życia. Ale każdego następnego 
roku zostaję w szkole, bo jesteście dla mnie 
jedynymi informatorami o świecie, w któ‑
rym żyję. Jestem świadomy tego, że aktor, 
który nie orientuje się w świecie, nie ma 
prawa o nim mówić. Nie czytam gazet i nie 
interesują mnie komunikaty mediów. To od 
was, studentów, dowiaduję się, jak ten świat 
wygląda dzisiaj. Poza tym nie rozwiązałem 
szeregu zagadek, które stawia teatr i aktor‑
stwo. Wspólnie z wami próbuję je rozwiązać.

To rozwiązywanie zagadek miało początek 
w stawianych przez pana pytaniach: „co jest 
najważniejsze dla danej postaci?”; „co nią 
powoduje, żeby mówić?”; „gdzie kryje się 
jej motywacja?”. Po wspólnym z nami odpo‑
wiedzeniu sobie na te pytania, często używał 
pan podczas naszych zajęć słów takich jak 
„upór”, „priorytet”, „konkret”. Według mnie 
były bardzo trafnie użyte, ponieważ błyska‑
wicznie przypominały mi o najważniejszych 
motywacjach postaci i o odpowiedziach, któ‑
rych udzieliliśmy sobie wcześniej. 

W trakcie badania postaci odkrywam 
z wami to, co jest dla nich najważniejsze 
i to, co nimi powoduje. Ich „priorytet” jest 
reflektorem, który rzuca światło na ich dzia‑
łania. Potrzebny jest „konkret”, żeby to, co 
w toku pracy odkryliśmy i poczuliśmy, nie 
opuszczało nas do końca. Jeśli to zrozumiem 
i zatrzymam, zaczynam mówić konkretnie. 
Zawsze wam przypominam, że aktorzy, któ‑
rych podziwiacie, mówią w sposób prosty. 
Wiedzą, o czym mówią i co nimi powoduje. 
Ta przyczyna, z powodu której aktor się 
wypowiada, musi zagnieździć się w nim. Jeśli 
aktor tego nie znajdzie, prowadzi go to do 

jego największego wroga, czyli zajmowania 
się grą jako taką. To jest kolejny paradoks 
teatru. Przecież gram postać, nie występu‑
ję w swoim imieniu, choć udzielam siebie. 
Doprowadzam jednak do działania i jestem 
silny w tym przekazie, nie zajmuję się sposo‑
bami gry, czyli graniem przymiotnikowym. 

Uważam, choć jestem ostrożny w tym 
stwierdzeniu, że większą rolę od innych 
części mowy, przynajmniej podczas zajęć, 
mają w pana języku czasowniki i rzeczow‑
niki. W moich notatkach z zajęć dominują 
słowa: „nieprzemakalność”, „otwartość” czy 
„rejestrować”. Zgodzi się pan z tym stwier‑
dzeniem?

Bardzo trafne spostrzeżenie. Oczywiście 
nie oznacza to, że jestem w stanie całkowicie 
uniknąć przymiotników. Często je stosu‑
je w sposób ironiczny, aby unaocznić, że 
przymiotnik jest słaby. W jego naturze leży 
opisowość, która koncentruje aktora na nar‑
racji, a nie na pełnym zaangażowaniu w sytu‑
ację sceniczną. Teatr potrzebuje działania, 
wytwarzania napięć, trzymania uwagi widza. 
Nie posługujemy się w grze aktorskiej opi‑
sami. Zrozumiałem to po raz kolejny, kiedy 
mówiłem fragment X Księgi Pana Tadeusza, 
opis burzy. Już na premierze pojawiła się 
reakcja widzów przeze mnie i reżysera nie‑
spodziewana. Niezwykłe wybuchy śmiechu. 
Nie zajmowałem się wtedy na scenie opisem 
zjawiska przyrodniczego, ale liczbą przy‑
miotników i metafor w języku Mickiewicza. 
Jako współczesny człowiek zdawałem sobie 
sprawę, że widz nie zareaguje na piękno 
języka w Panu Tadeuszu. Chciałem dotrzeć 
do absurdu wynikającego z liczby porównań 
w języku Mickiewicza. W związku z tym 
moja interpretacja opisu burzy składała się 
wyłącznie z kropek postawionych po przy‑
miotnikach. I to spowodowało niesłychane 
podrażnienie percepcji widza. Tego było zbyt 
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dużo i widzowie zaczęli się śmiać. Wiedzia‑
łem, że tylko kropka zabije słabość przymiot‑
nika i jednocześnie wzmocni jego kontekst 
rzeczownikowy. To nie odebrało mocy temu 
tekstowi, wręcz przeciwnie.

W swojej pracy piszę o metodzie Haima 
Ginotta, amerykańskiego pediatry i psycho‑
loga. Jedna z zasad tej metody dotyczy wyda‑
wania opinii na temat dzieła artystycznego 
dziecka. Ginott zaleca, żeby skupić się w tej 
opinii na opisaniu ze szczegółami tego, co się 
widzi, np. na rysunku, przy jednoczesnym 
unikaniu przymiotników. Jak to wygląda 
w praktyce? „Mała dziewczynka podchodzi 
do rodzica i pokazuję mu swój rysunek, 
pytając: «Czy to jest ładne?». Odpowiedź 
rodzica brzmi: «Widzę fioletowy dom, czer‑
wone słońce, niebo w paski i dużo kwiatów. 
Patrząc na to mam wrażenie, że jestem na 
wsi». Uczennica uśmiechnęła się i powiedzia‑
ła: «Narysuję jeszcze jeden!»”. Amerykański 
psycholog uważa, że słowa typu „To jest 
piękne, jesteś wielką artystką” zniechęciłyby 
dziecko do dalszego tworzenia. Co może być 
lepsze niż „piękne” i „wielkie”? Słowa te nie 
wzbudzają twórczego napięcia. Czy uważa 
pan taką metodę za słuszną?

Nie znam tej postaci i dowiaduje się o niej 
od ciebie. Ale z tego, co słyszę, ta metoda jest 
mi absolutnie bliska. Ten przykład z rysun‑
kiem przypomina mi pewną sytuację: moja 
wnuczka, kiedy miała trzy lata, namalowała 
mój portret. Portret jest bardzo mały, nama‑
lowany na brązowym tle. Składa się na niego 
srebrny trójkąt, wewnątrz którego namalowa‑
ne są fale. Do dzisiaj pamiętam, że kiedy to 
zobaczyłem, powiedziałem: „To jestem cały 
ja!”. Ona zabrała się potem do kolejnego dzie‑
ła i malowała dalej, podobnie jak dziewczyn‑
ka, o której mówisz. Do piątego roku życia, 
dopóki nie wchodzi w nasze życie kultura, 
jesteśmy Matisse’ami i Gauguinami w swoich 

artystycznych początkach. Niestety później 
ten potencjał umiera, zabity paradoksalnie 
przez kulturę. Właśnie przymiotnikowość 
i używanie zwrotów powszechnie przyjętych 
jako konwenansowy odruch uważam za dzia‑
łanie śmiertelne. Zrozumiałem to jako młody 
człowiek, kiedy miałem szczęście spotkać 
się z Bogusławem Schaefferem. Mając umysł 
kompozytorski i matematyczny, szczególnie 
ten fakt wyławiał i zwrócił mi uwagę na 
szereg zagadnień oscylujących wokół tego 
problemu.

Rozumiem, że częściej zadawał pytanie: 
„co to jest?”, niż „jakie to jest?”.

Bo w konsekwencji tego drugiego pytania 
powstaje ocena, która jest śmiercią każde‑
go działania, w szczególności aktorskiego. 
Zwłaszcza że aktorskie działanie jest powta‑
rzalne i co wieczór potrzebujemy świeżej 
przestrzeni.

Potrzebujemy na nowo dotrzeć do sedna 
sprawy.

To niezwykle istotny moment. W tym sen‑
sie aktorstwo ma wymiar autoterapeutyczny. 
Prowadzi do pewnej wolności. Bez żadnej 
odpowiedzialności wchodzimy w światy, 
w które osobiście nigdy byśmy nie weszli. Ale 
jednocześnie odpowiadamy sobie, co byśmy 
zrobili w takich sytuacjach. I w ten sposób 
potencjalnie wyzwalamy się od niepożąda‑
nych spotkań czy sytuacji w życiu prywat‑
nym. To arcyciekawe zagadnienie w zawodzie 
aktora. 

I aktora ‑pedagoga.
Tak naprawdę nigdy nie traktowałem stu‑

dentów jak „studentów”. Przecież za chwilę 
i tak zaraz spotkam się z nimi w pracy na 
scenie czy na planie. Będę wtedy moimi 
partnerami. Oczywiście oni z tysiąca róż‑
nych powodów są studentami, ze swoimi 
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indeksami i z systemem administracyjnym 
w szkole. Ale przede wszystkim są to osoby, 
które towarzyszą mi w odsłanianiu zupełnie 
nowych spraw. Sprawdzam za każdym razem 
swoje komunikaty, czy docierają one jeszcze 
do ludzi młodych. Czasami mam złudzenie, 
że nie porozumiem się z tą czy inną grupą, 
że dystans między nami jest zbyt duży. Ten 
świat nie ma nic wspólnego z moim światem. 
A jednak okazuje się, że po kilku wspólnych 
próbach zaczynamy gadać jednym językiem. 
Zaczynamy się porozumiewać i akceptujemy 
swoje poglądy. To znaczy, według mnie, że 
pewne rzeczy pozostają niezmienne i uni‑
wersalne. Stąd moja teza, że teatr jest wiecz‑
ny, bez względu na jego perturbacje, które 
są naturalną i immanentną częścią procesu 
twórczego, ale i rozwoju teatru. Uważam, że 
dopóki żyją ludzie, dopóty będą potrzebowali 
kontaktu z teatrem, gdzie grasują im podobni 
– żywi ludzie.

W swojej pracy piszę również o ocenie 
opisowej i szkolnej ocenie numerycznej. 
Z pańskich wypowiedzi wywnioskowałem, 
że nie jest pan zwolennikiem numerycznego 
oceniania ucznia, ale woli pan towarzyszyć 
uczniowi podczas pracy i być czujnym na to, 
co jest akurat takiemu a nie innemu studen‑
towi w danym momencie potrzebne.

Przypisywanie cyfry człowiekowi jest mi 
obce. To skala niesłychanie prymitywna, nie‑
dająca żadnej możliwości dania studentowi 
sygnału takiego, jaki by pedagog chciał dać. 
Nie wiem też, co mogłoby tę skalę zastą‑
pić. Być może opisy danej osoby – o jego 
potencjale, rozwoju w trakcie semestru albo 
sposobu pracy. Ocena od 1 do 6 jest przeze 
mnie nie do zaakceptowania. A jednocze‑
śnie uprawiam ten proceder jako człowiek 
przymuszony do postawienia oceny. Wiem, 
że ten plus czy minus jest jakimś sygnałem, 
ale mimo to uważam taką ocenę za niespra‑

wiedliwą, niezawierającą możliwości dania 
studentowi jasnego sygnału. Przestałem z tym 
jednak dyskutować. Podjęcie się transformacji 
tego systemu wiązałoby się działaniem rewo‑
lucyjnym, a każda rewolucja pożera mnóstwo 
czasu. Uznałem to za podrzędne i za każdym 
razem daję studentom sygnał, że to prapo‑
czątek mojego myślenia i poglądu na ich 
temat. Czwórki, piątki czy szóstki są, moim 
zdaniem, kompromitacją wyższej uczelni. Są 
rodem z freblówki. Dawniej była to dla mnie 
męczarnia, żeby postawić notę i wyjść z tej 
opresji z twarzą. Oceny są aberracyjne i nie 
są zdrowe. Nie wywołują zdrowych reakcji.

„Mówi jej się, robi mu się” – były to dla 
mnie najbardziej zaskakujące formy języko‑
we użyte przez pana podczas zajęć. A jed‑
nocześnie formy zwrotne czasownika, które 
według mnie najlepiej opisywały stan, w któ‑
rym aktor znajduję się w momencie najwięk‑
szej koncentracji. Działanie wyłania się i żyje 
własnym życiem. Jakie pańskie artystyczne 
odkrycia wpłynęły na to, żeby używać takich 
form językowych?

Miałem szczęście spotykać się z mistrzami 
teatru, użyłbym wręcz stwierdzenia „majstra‑
mi teatralnymi”, którzy stopniowo potwier‑
dzali moje przeczucia. Skutecznie edukowała 
mnie awangarda muzyczno ‑teatralna lat sześć‑
dziesiątych i siedemdziesiątych, z Schaefferem 
na czele. Oprócz tego absolutnie spontanicz‑
na akceptacja Witolda Gombrowicza. Jest mi 
on szalenie bliski jako twórca języka i zjawisk 
zachodzących między ludźmi. Z pełnym zro‑
zumieniem i satysfakcją wygłaszałem więc 
słowa Henryka w Ślubie w reżyserii Jerzego 
Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym 
w Warszawie: „To nie ja krzyczę. To głos 
mój krzyczy”. Bardzo często w naszej pracy 
pojawia się pytanie, w jaki sposób to zagrać, 
określić ten charakter lub tę sytuację. Tym‑
czasem w psychologii ludzkiej bohater nie 
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wie, dlaczego jego głos jest tak głośny. To jest 
poza jego wolą, jemu „się to staje”. Studentom 
zwracam uwagę na to absolutnie podstawowe 
zagadnienie zawodu aktora. Ja tak naprawdę 
nie odkrywam sytuacji, w której mam się 
znaleźć, ale powoduję sytuację, która się we 
mnie staje. „Mu się to robi” jest lepsze od „on 
to robi”. „Mnie się to robi” oznacza, że nie 
odgrywam bohatera, którego przecież gram, 
ale mimowolnie uzyskuję stan nieważkości, 
lekkości. Nie odgrywam teraz roli. Ten zawód 
nie polega na utożsamianiu się. Utożsamianie 
się jest podstawowym błędem, jaki się popeł‑
nia w teatrze. Przygotowywanie się do roli, 
skupianie się przed spektaklem i wchodzenie 
w stany, w które nie ma możliwości wejść, 
ponieważ to nie są nasze stany. „Żeby wywo‑
łać w sobie uczucie smutku, wyobraź sobie, 
że bliską ci osobę przejechał tramwaj” – mam 
nadzieję, że to już nieaktualne. 

Słownictwo pana na zajęciach często 
pomagało zdystansować się od wykonywanej 
pracy. Dzięki temu językowi nasza próba 
stała w pewnym sensie obok nas i łatwiej 
było nam się skonfrontować z tym, co zrobi‑
liśmy, mieć nad tym kontrolę i je formować. 
Czy był to zabieg przez pana zamierzony?

Jeżeli tak jest, jak mówisz, to jest efekt 
idealny. Przede wszystkim podczas zajęć chcę 
osiągnąć wzajemne porozumienie, bo tylko 
wtedy możemy wspólnie w jakimś kierunku 
pójść. Nigdy przecież nie przychodzę z goto‑
wą koncepcją danego dramatu, danej sceny. 
Ona się wykluwa podczas wspólnego dzia‑
łania. Na spotkanie z wami nie przychodzę 
jako pedagog, tylko jako wasz starszy kolega. 
Aktor, który często wkracza na scenę i „pró‑
buje się” z opracowywanym materiałem. 
Biorę go na siebie. Nie po to, żeby pokazać, 
jak to należy rozwiązywać, tylko żebyście byli 
świadkami, jak aktor męczy się z danym pro‑
blemem. Jak próbuje odpowiedzieć sobie na 

zadane przez postać pytanie, jak się próbuje 
zlokalizować w danej sytuacji. I najważniej‑
szy jest ten proces zmagania się. A przecież 
zaraz ustępuję miejsca studentowi, żeby to 
on się z tym zmagał. Wtedy obserwuję, do 
czego prowadzi ta próba. Dochodzimy w ten 
sposób do pewnej plastyczności roli i do jej 
żywotności, kiedy jest ona uruchomiona we 
mnie i w studencie. Rola staje się ruchoma. 
Idę z bohaterem pod rękę, ale w każdej chwili 
mogę go kopnąć i odrzucić. To nie jest ktoś, 
w kogo skórę mam wejść i tam pozostać. 
Tutaj potrzeba ruchu, ponieważ aktorstwo 
jest działaniem, w którego istotę wpisana jest 
zmiana. Dlatego paradoksalnie ćwiczenia ze 
studentami, z którymi spotykam się pierwszy 
raz, zaczynam od bezruchu. Bardzo długo 
ćwiczymy, nie uruchamiając ciała. Ruch 
zaczyna się wewnątrz mnie. Słucham tego, 
co jest wewnątrz mnie i tego, co na zewnątrz. 
Słucham tego i to jest pierwszy zalążek ruchu, 
nieuświadomiony. Tam wewnątrz tkwi nie‑
prawdopodobny potencjał, stąd aktorstwo 
jest nieustanną dynamiką, zmianą, przygo‑
dą. Dlatego nigdy nie zachodzi zatrzymanie 
postaci: „Mam ją i zawsze będę ją mieć”. Ona 
każdego wieczoru inaczej żyje w zależności 
od tego, czym ją dzisiaj obdarzę. To ruch 
jest tu celem. Za każdym razem idziemy 
gdzie indziej. Podobnie traktuję każdą kolej‑
ną grupę, z którą pracuję. Moje działania są 
wtedy spontaniczne i intuicyjne.

14 grudnia 2015 r.



124124 Projekty badawcze



125zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

Witold Mrozek, krytyk teatralny i publicysta, 
recenzent teatralny „Gazety Wyborczej”, w bar‑
dzo pochlebnej recenzji warszawskiego pokazu 
Wesela pisze, że spektakl daje szansę, by usły‑
szeć Wyspiańskiego na nowo, słowo po słowie:

Dlaczego? Bo Strzępka podeszła do 
tekstu poważnie, a nie potraktowała 
Wyspiańskiego jako zbiór aforyzmów 
z lekcji w liceum, zawsze aktualnych 
szlagwortów, które każdy Polak wyre‑
cytuje w środku nocy. Praca na tekście 
jest dla Strzępki kluczowa. Reżyserka 
mówiła w wywiadach o swojej metodzie, 
rozwodząc się nad sylabami i akcentami, 
rysując nierozumiejącym z tego zbyt wiele 
dziennikarzom diagramy i używając słów 
takich, jak „antykadencja” czy „średniów‑
ka”. Powtarzała, że jest uczennicą Woj‑
ciecha Siemiona, specjalisty od folkloru 
i poezji. Ale nie ma tu drętwej „deklama‑
cji”. Dzięki logicznej pracy nad zdaniem, 
połączonej z poczuciem humoru i cha‑
ryzmą, ośmiozgłoskowiec u Strzępki po 

Sztuka
jako funkcja organiczna.
O Weselu Moniki Strzępki

JOLANTA ZALEWSKA

Wesele Moniki Strzępki, dyplomowy 
spektakl studentów wrocławskiej PWST1 miał 
premierę 17 kwietnia 2015 r. W ciągu kolej‑
nych miesięcy został pokazany też w poznań‑
skim Teatrze Nowym (17 ‑18 października), 
warszawskim teatrze Imka (20 ‑21 paździer‑
nika) oraz na krakowskiej Boskiej Komedii 
– w sekcji Paradiso (9 grudnia). Spektakl 
przyjęto wszędzie wprost entuzjastycznie. 

1  PWST w Krakowie, filia we Wrocławiu, 
Stanisław Wyspiański Wesele, reżyseria: Monika 
Strzępka, scenografia i kostiumy: zespół, 
występują: Kamil Szeptycki (Gospodarz); Ewelina 
Pankowska (Gospodyni, Zosia, Rycerz), Wojciech 
Marcinkowski (Pan Młody), Monika Janik 
(Panna Młoda), Piotr Wątroba (Poeta), Kacper 
Pilch (Dziennikarz), Kacper Sasin (Czepiec), 
Anna Kończal (Radczyni, Hetman), Katarzyna 
Bernaś (Marysia, Wernyhora), Małgorzata Saniak 
(Haneczka, Isia, Stańczyk), Katarzyna Dmoch 
(Klimina, Maryna, Upiór), Maciej Gisman (Żyd, 
Jasiek, Widmo), Natalia Łągiewczyk (Rachela), 
Krystian Durman (Ksiądz, Ojciec, Nos), Filip 
Bochenek (Chochoł, Dziad, Wojtek, Kasper). 
Premiera 17 kwietnia 2015 r.
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prostu śmiga. W kategoriach „precyzja” 
i „praca z aktorem” Strzępka skandalistka 
przerasta narzekających nieustannie na 
upadek rzemiosła konserwatywnych kole‑
gów o trzy głowy2.

Szczególną uwagę w recenzji przyku‑
wa fraza: „można usłyszeć Wyspiańskiego 
na nowo”; nie tyle zobaczyć, ile usłyszeć! 
Bez wątpienia ten aspekt spektaklu został 
wychwycony z powodu dominującego arty‑
stycznie – tak w tekście Wyspiańskiego, jak 
i przedstawieniu Strzępki – prawa rytmu, 
które dla reżyserki jest pierwszorzędne, ele‑
mentarne, wręcz organiczne, bo wywodzi się 
z rytmu naszych ciał i myśli.

Dlatego zdominowane wierszowanym 
ośmiozgłoskowcem Wesele – w ramach 
ogromnej umięjetności pracy nad słowem 
– wymaga właśnie absolutnego, rygorystycz‑
nego trzymania rytmu. Dla Moniki Strzępki 
to podstawa aktorskich działań: w y r e ż y ‑
s e r o w a n i e  t e k s t u  wszystkich postaci 
dramatu w zgodzie z brzmieniowym roz‑
kładem akcentów – ale i logiką wypowiedzi 
– na dodatek tak poprowadzoną, żeby całość 
brzmiała naturalnie, jak mowa potoczna.

W tym przypadku sama po raz pierwszy 
pracuję nad sztuką, która jest pisana wier‑
szem. Trzymanie rytmu, odpowiednich 
akcentów i żeby to w dodatku brzmiało 
naturalnie jak mowa potoczna – wszyst‑
ko to było również dla mnie wyzwa‑
niem. W praktyce okazało się, że wiersz 
daje takie możliwości – niesie tekst i nie 
jest żadną przeszkodą, jakby się pozor‑

2  http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862
,19049645,wyspianski ‑pali ‑opony ‑czyli ‑strzepka‑
 ‑robi ‑wesele.html

nie mogło wydawać. Tego się po prostu 
dobrze słucha, bo ma rytm.3 

Tylko w ten sposób można, zdaniem Strzęp‑
ki, uratować archaiczny pod pewnymi wzglę‑
dami tekst. Nie trzeba go wtedy w żaden 
sposób uwspółcześniać bądź czegokolwiek 
do niego dopisywać. Człowieczy rytm ze 
względu na pierwotną substancję – rytm 
pulsującej krwi, fizjologiczny rytm odde‑
chu, zmienne napięcia mięśniowe – zawsze 
jest jednaki, przez co stanowi ponadczasowe 
narzędzie międzyludzkiej komunikacji, formę 
pasa transmisyjnego. 

Silnie manifestowany rytm Wesela, orga‑
nizując wszystkie działania sceniczne, akty‑
wizuje, intensyfikuje również całą zespołową 
energię. To więc, w jakim rytmie został 
napisany tekst, w naturalny sposób wymusza 
rytm pracy aktorów: poprzez głos (brzmie‑
nie, akcent) i ciało (mechanika i energia 
ruchu). Można ulec wrażeniu, że rytm tekstu 
zdecydowanie ułatwia wydobycie aktorskiej 
energii – gdy tymczasem może okazać się, że 
ze względu na brak podstawowej umiejętno‑
ści pracowania ze słowem, stanie się scenicz‑
nym fiaskiem. Mówi o tym Monika Strzępka:

Umiejętność pracowania nad słowem 
to umiejętność podstawowa. To, co egze‑
kwuję od aktora, to świadomość tego, 
co mówi. A świadomego mówienia nie 
uzyskuje się przez stan emocjonalny. Nie 
interesuje mnie aktor rozpędzony emo‑
cjonalnie, zanim nie powie kwestii w spo‑
sób logiczny. Później niech pędzi, gdzie 
zapragnie. Znajomość zasad mówienia 
– szczególnie – często po prostu umoż‑
liwia zrozumienie tego, co napisał autor. 

3  http://kulturaonline.pl/wywiad,zdjecia,pokazac,
mozliwosci,i,talenty,tytul,artykul,20505.html
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Wystarczy znać zasady. Można się na 
przykład tym sposobem dowiedzieć, że 
Wyspiański większości scen w Weselu nie 
pisał od początku. Aktorzy, wchodząc 
w pole gry, są w trakcie rozmowy. Uszy 
mi więdną, kiedy słyszę aktora, który 
mówi nie rozumiejąc sensu tekstu czy 
tego, w jaki sposób tekst został napisany. 
Najwyraźniej słychać to w wierszu, ale 
w literaturze współczesnej również. „Trza 
być w butach na weselu” – nie wiem, czy 
kiedykolwiek słyszałam, żeby jakakol‑
wiek aktorka powiedziała to zdanie tak, 
jak jest zapisane, z akcentem na pierwsze 
słowo4.

Poprzez język – akcent – rytm Monika 
Strzępka znajduje metodę do pracy z klasycz‑
nym tekstem, tak żeby w realny sposób zaczął 
on istnieć na współczesnej scenie. Prowadzi 
bardzo młodych ludzi – i to przez rozbudowa‑
ne trzy akty, w tym arcyważny ideologicznie, 
aktorsko bardzo trudny, zawsze mocno ryzy‑
kowny, symboliczny akt II, wprowadzający 
zjawy: Widma, Stańczyka, Hetmana, Rycerza 
Czarnego, Upiora i Wernyhory.

Studenci tak wspominają reżyserskie meto‑
dy pracy nad Weselem:

Krystian Durman: Skupialiśmy się 
bardzo na słowie, […], żeby to słowo 
wybrzmiało. Próbowaliśmy przejść tę gra‑
nicę pomiędzy wierszem a mówieniem 
potocznym. Staraliśmy się też w pracy 
z Moniką, żeby ten wiersz brzmiał bardzo 
potocznie, normalnie.

Piotr Wątroba: chodziło o to żeby zła‑
mać całkowicie ten język klasyczny. To 
był właściwie największy problem, […] 

4  Paweł Demirski, Świadomość obywatelska 
(rozmowa z Moniką Strzępką), „Notatnik 
Teatralny” nr 49 ‑51/2008, s. 323.

nie tematyka samego Wesela, ale trochę 
archaiczny już język, który trzeba było 
nawet na siłę momentami przenosić na 
współczesne realia.

Kacper Sasin: […] żeby zachować zasa‑
dy mówienia wierszem, zachować nomen‑
klaturę, którą posługują się bohaterowie 
tego dramatu, a jednak wprowadzić w to 
siebie. 

Monika Janik: […] warto powiedzieć, że 
Monika Strzępka ma świetny słuch, jeśli 
chodzi o wiersz i mnóstwo czasu spędzi‑
liśmy też na ćwiczeniu akcentów i bardzo 
często sceny i próby są przerywane właśnie 
tym, że źle akcentujemy wiersz.

Małgorzata Saniak: […] Monika chciała 
nas nauczyć i to jej się udało, żeby ten 
wiersz jednak w naszych ustach nie był 
czymś obcym, żeby to brzmiało natural‑
nie.

Wojciech Marcinkowski: […] I jeszcze 
potrafimy powiedzieć logicznie i wyraźnie 
zdania komunikując się na scenie, które 
mogłyby trafić do książki z wprawkami 
dykcyjnymi, ponieważ ten archaiczny język 
jest dosyć trudny. Dla przykładu koleżanka 
może powiedzieć jedno zdanie.

Monika Janik: […] powiem tylko, że do 
tego dochodzi jeszcze gwara ludowa, która 
też jest niezwykle trudna. Czyli na przy‑
kład: „Pódź ześ selmo, jakiś drab bedzie mi 
tu grodził wniść, ześ se wraził w rekę zyrć, 
kces kim rządzić, taki cap”5.

Od pierwszych prób czytanych jasnym więc 
było, że to dźwięk, brzmienie, rytm, akcent 
budować będą istotę struktury dramatycz‑
nej Wesela i to one zadecydują ostatecznie 
o prawdzie wypowiadanego tekstu. Można 

5  Cyt. za: http://www.dzielnicewroclawia.pl/
wesele ‑wywiad ‑zbiorowy/#more ‑49053
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śmiało powiedzieć, że rytm w pracy Strzępki 
jest najważniejszym aspektem działania – nie 
tylko fizycznego, ale również psychicznego.

Doskonałym przykładem jest tu postać 
Pana Młodego, grana przez Wojciecha 
Marcinkowskiego, jego charakterystyczna 
nadeuforia, która świadomie, brawurowo 
wyeksponowana służy podkreśleniu jego roz‑
wibrowanej, niepewnej samoświadomości. 
On wewnętrznie, dokuczliwie czuje wciąż, 
że jednak zdradził swoją klasę (czepił się 
chamskiej dziewki) – próbuje więc poprzez 
nadekspresywny ruch zaklinać rzeczywistość:

Nigdy syty, nigdy zadość;
taka to już dla mnie radość;
całowałbym cię bez końca.
[…]
Bo mi serce wali młotem,
bo mi w głowie huczy, szumi…
moja Jaguś, toś ty moja?!
[…]
lecę jak mnie konie niosą –
od miesiąca chodzę boso,
od razu się czuję zdrowo,
chadzam boso, z gołą głową;
pod spód więcej nic nie wdziewam,
od razu się lepiej miewam.

Leszek Pułka, krytyk teatralny, znany 
ze swojego bezwzględnego recenzenckiego 
ostrza, profesor Uniwersytetu Wrocław‑
skiego, filolog, medioznawca, wykładowca 
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunika‑
cji Społecznej UWr., – rolę Pana Młodego, 
podobnie zresztą jak Księdza i Czepca, odbie‑
rał z zupełnym pominięciem aspektu rytmu, 
wręcz przeciw niemu, czego efektem taka 
opinia:

A że Pan Młody (Wojciech Marcin‑
kowski) głównie śmiga z drzwi w drzwi 
jak tasmański diabeł z kreskówki, trud‑

no się skupić na rzeczonych przezeń 
kwestiach o poezji, chłopach, urodzie 
wiejskich panien czy narodowych obo‑
wiązkach. Ksiądz (Krystian Durman) 
z kolei łka, obłapia kogo się da, pije 
z flachy, wymiotuje i sika na kaloryfer. 
Nadpobudliwy Czepiec (Kacper Sasin) 
leje po mordach i stawia kosę na sztorc, 
jak wypadało sto lat temu w Galicji. 
Kiedy więc Chochoł w T ‑shircie (Filip 
Bochenek) wtacza się w finale ze snop‑
kiem słomy jak z monstrancją, odczułem 
ulgę, że to już koniec tego nadpobudli‑
wego energetyzmu6.

Wyraźnie widać tu, jak fizjologiczny rytm 
– powtarzalny (czasem wręcz natrętny) wzo‑
rzec działania bohatera, dobitnie podkreśla‑
jący mocny przekaz jego wewnętrznie roz‑
sadzających przeżyć – może silnie rzutować 
na wizualny aspekt obecności scenicznej, 
włącznie z odrzuceniem roli przez odbiorcę.

Rytmu, którego istotę tak silnie eksponuje 
Strzępka w Weselu, nie należy mylić z przy‑
jemną melodyjnością frazy czy ornamenty‑
ką ludowej muzyki. Ten rytm nie ilustruje 
zachowań i stanów – ten rytm sam jest stanem 
i zachowaniem. Stąd próba odniesienia arty‑
stycznych poszukiwań reżyserskich Moniki 
Strzępki i działań aktorskich w Weselu do 
filozoficznych, antropologicznych, ale i arty‑
stycznych idei Fryderyka Nietzschego, który 
był przecież także filologiem, poetą i pro‑
zaikiem, a dla współczesnego mu Wyspiań‑
skiego stanowił ważną, śmiałą i nowatorską 
inspirację twórczą.

Myśl nietzscheańska wyraźnie pobrzmie‑
wa w Weselu (choć właściwszym byłoby 
powiedzieć, że je rozsadza) i ona zdecydowa‑
nie organizuje artystyczną dominantę całego 

6  http://teatralny.pl/recenzje/scarey ‑drama,1054.html
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przedstawienia. Konsekwentnie. Zadziornie. 
Niewygodnie. Dysonansowo. Za to zgodnie 
z anarchizującym, dionizyjskim rozumie‑
niem koncepcji Woli Mocy, pojmującej Byt 
nie jako idealną strukturę, ale jako siłę, 
a właściwie wielość przeciwstawnych sił, 
a więc jako dynamizm, działanie, ciągłe 
stawanie się, bo Byt nigdy nie ma jednej 
skończonej formy.

Istnieć znaczy wtedy dać każdorazowo 
odczuć, zamanifestować własną obecność; 
co w wypadku aktora na scenie jest energe‑
tycznym wyładowaniem pewnego quantum 
siły postaci; siły, którą generują wewnętrzne 
i zewnętrzne konflikty dramatu, domagają 
się ujścia – rozsadzenia sztucznie narzuco‑
nej struktury. W tym wypadku weselnego 
obrządku, który jak sama nazwa wskazuje, 
powinien być (zgodnie z narzuconymi spo‑
łecznie oczekiwaniami) czasem weselenia się. 
Tymczasem mamy do czynienia z kolejnymi, 
szybkimi scenami nawarstwiającego się jak 
weselny tort konfliktu, doprowadzającego 
(przy niemal zerowej akcji) do społecznego 
dramatu.

W każdym wystawieniu Wesela ten drama‑
turgiczny aspekt jest inscenizacyjną podsta‑
wą, tyle że u Strzępki startowy impet od razu 
ma wysoki diapazon, czego energetycznym 
dowodem początek pierwszej sceny pierw‑
szego aktu z tańcem wszystkich weselni‑
ków, zanim jeszcze Czepiec zacznie zaczepiać 
Dziennikarza: „Cóż tam, panie, w polityce?”. 
Właściwie to nie taniec, a eksplozja skumulo‑
wanej energii. Ostre wejście w rytm ludowej 
piosenki Albośmy to jacy, tacy – skrzące się 
podskokami, szalonymi wirami, akcentowane 
zawadiackim przytupem.

Albośmy to jacy, tacy
Ino chłopcy krakowiacy,
Czerwona czapeczka,
Na cal podkóweczka,

Czerwona sukmana,
Danaż moja dana.
 
Takie rozpoczęcie Wesela Strzępki może 

sugerować podjęcie krytycznego dialogu 
z wcześniejszą o dobrych parę lat insceni‑
zacją Piotra Cieplaka, który pod takim wła‑
śnie tytułem: Albośmy to jacy, tacy wysta‑
wił w 2007 roku w Teatrze Powszechnym 
w Warszawie kontynuację dramatu Stani‑
sława Wyspiańskiego, łącząc pokiereszowa‑
ne obrazy współczesnej polskości z Biblią, 
Weselem i Akropolis. Tworząc w efekcie 
z jednej strony moralitet polityczny („Była 
Polska Pisa, była Lisa, a mnie to, kurwa, 
zwisa”) – z drugiej spektakl zanurzony 
w mitycznej, religijnej refleksji „o nocy, 
w której duch ma się przetworzyć”. Nastro‑
jowe, liryczne piosenki z muzyką Marcina 
Świetlickiego oraz wzniosłe recytacje Biblii 
ostatecznie przesądzają o statyczności bytu: 
„Nic nie masz nowego pod słońcem i nie 
może nikt mówić: Oto to jest nowe; już 
bowiem uprzedziło w wiekach, które były 
przed nami”.

Strzępka – jakby w kontraście – poka‑
zała jeszcze inną perspektywę artystycznej 
filozofii Wyspiańskiego: nietzscheańską, nie‑
metafizyczną, dionizyjską i anarchizującą 
– dodatkowo intensyfikowaną nagraniami 
formacji R.U.T.A. Pełna nazwa skrótu rebe‑
lianckiej muzycznej grupy może okazać się 
mocno sugerująca – i słusznie: „Ruch Utopii, 
Transcendencji, Anarchii / Reakcyjna Unia 
Terrorystyczno Artystowska. Radykalny klan 
muzyczny. Heretycka koalicja banitów, rene‑
gatów, kulturowych infamisów. Krzyk buntu 
z czeluści świata feudalnego, który przemi‑
nął, zmienił oblicze, ale się nie skończył. 
Sprzeciw wobec kasty panów i społeczeństwa 
niewolników. Cztery wieki niedoli, biedy 
i niewolnictwa zaklęte w pandemonicznych 
kompozycjach. Dźwięki proste i szczere aż 
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do krwi. Dawne instrumenty, ludowa liryka 
i uniwersalne przesłanie. Wiecznie aktualne. 
Wedle druidzkiej zasady – Prawda przeciw 
światu”7.

Muzyka wykonywana jest na instrumen‑
tach akustycznych: lirze korbowej, fidelach 
płockich, suce biłgorajskiej, sazach, trady‑
cyjnych barabanach, bębnach obręczowych, 
kontrabasie i pile przez plejadę osobistości 
muzyki folk i czołówkę wokalistów polskiego 
zaangażowanego rocka.

Archaiczne instrumenty i anarchizująca 
muzyka to doskonałe narzędzia do tego, żeby 
spotęgować dionizyjską wykładnię dramatu 
wg Nietzschego, który tak ciekawie analizuje 
amerykański filozof i antropolog Alphonso 
Lingis: 

Drugim [obok apollińskiego – J.Z.] 
wymiarem mocy artystycznej jest popęd 
stanu orgiastycznego. Tu znajduje się źró‑
dło dionizyjskiej sztuki muzyki – melo‑
dii, pieśni, tańca, aktorstwa, pantomimy 
i poezji lirycznej. Tutaj dzieło sztuki nie 
jest, jak to było w sztukach plastycznych, 
osadzone, ubóstwione w swej indywidu‑
alności; sztuki muzyczne istnieją tylko 
w czasie ich wykonywania, gdy tylko 
ożywione zostają życiem wykonawcy […] 

Popęd dionizyjski znajduje się w żywym 
ciele, pobudza je w wiecznym ruchu 
tańca. Nie tworzy on formy przytwier‑

7  Projekt powstał z inicjatywy Maćka 
Szajkowskiego – założyciela i muzyka Kapeli 
ze Wsi Warszawa. Opiera się na archaicznych 
tekstach piosenek buntu chłopów przeciw 
feudalnemu systemowi wyzysku. Do ich 
wykonania zaproszona została czołówka 
wokalistów polskiego zaangażowanego rocka: 
Paweł „Guma” Gumola (Moskwa), Robert 
„Robal” Matera (Dezerter), Nika (Post Regiment) 
oraz Hubert „Spięty” Dobaczewski (Lao Che).
Informacja za: http://www.karrot.pl/ruta

dzonej do indywidualności, lecz ujawnia 
się w stanie orgiastycznym, w którym 
to formy bezustannie się tworzą i giną 
w jakiejś apoteozie siły. W ciele jest on 
natchnionym ruchem, a nie ruchem roz‑
wijającym się z inicjatywy jednostki, jest 
on wyłonieniem się rytmicznego ruchu 
rozwijającego się w jednostce. W ruchu 
tym, wiedzionym popędem, życie śpiewa.

Nietzsche mówi o popędzie upojenia 
w życiu; stan orgiastyczny zatem nie 
jest po prostu wynikiem zwiększenia się 
zewnetrznej stymulacji wywieranej na 
żywe istnienie, nie jest on też w swej 
naturze reaktywny. W samym życiu ist‑
nieje jakiś popęd do szaleństwa, który jest 
działaniem życia na siebie samo, samo‑
upojeniem. Upojenie jest fenomenem 
intensywności; dionizyjska świadomość 
jest świadomością stanu widzianego nie 
jako stan zamierzony z transcendentnym, 
dośrodkowym ruchem, lecz jako stan 
intensywności, obdarzony w swej istocie, 
ruchem cyklicznym8.

Popęd dionizyjski (podobnie jak popęd 
życia i śmierci: Eros i Thanatos) pochodzi 
z wnętrza organizmu, ze sfery jego biologi‑
zmu – i jest naturalnym, samopotęgującym się 
stanem wzmożonej twórczej mocy. W zależ‑
ności jednak od momentu historycznego, 
w którym przychodzi żyć jednostce, popęd 
ze względu na zewnętrzne uwarunkowania 
(kulturę, moralność, historię) bywa tłumio‑
ny, czego efektem blokada swobodnej energii 
mocy, czyli liczne konflikty: płciowe, rasowe 
czy klasowe.

Doskonale widać ten schemat w Weselu 
– w jego całościowej strukturze: od stanu 

8  Alphonso Lingis, Wola mocy, „Literatura na 
Świecie” 1993, nr 1 ‑3, s. 356.
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orgiastycznego (początek dramatu) – do som‑
nambulicznego (koniec dramatu); a także 
w strukturze wszystkich bez wyjątku poje‑
dynczych scen, perfekcyjnie rozpisanych 
krótkich spotkań – dialogów na wirującej od 
tańca weselnej scenie (konwencja szopkowa). 

Jeśli prześledzić realizację wszystkich sce‑
nicznych dialogów Wesela Strzępki, to ude‑
rza w nich pewna silnie akcentowana pra‑
widłowość: poszczególne dialogi – (Czepca 
i Dziennikarza; Dziennikarza i Zosi; Kliminy 
i Radczyni; Pana Młodego i Księdza; Pana 
Młodego i Panny Młodej; Poety i Maryny; 
Pana Młodego i Żyda; Racheli i Pana Młode‑
go; Pana Młodego i Radczyni; Poety i Czepca 
– rozpoczynają się spontanicznie i euforycz‑
nie: „Cóż ta, panie w polityce?” (Czepiec); 
„Pani to taki kozaczek jak zesiądzie z konika, 
jest smutny” (Dziennikarz); „Cóż ta, gospo‑
siu, na roli?” (Radczyni); „Ksiądz dobrodziej 
łaskaw bardzo” (Pan Młody); „No, jeste‑
śmy przyjaciele” (Pan Młody); „Kochasz ty 
mnie?” (Pan Młody); „Elektryczność z oczu 
bije” (Poeta) – zainicjowane są bowiem jakimś 
pozytywnym rozpędem, uniwersalną siłą; 
kończą się natomiast najczęściej negatywnie, 
często wręcz agresywnie, jakby w trakcie 
zderzenia dwóch energii szybko doszło do 
ich gwałtownego różnicowania się: „A, jak 
myślę, ze panowie duza by już mogli mieć, ino 
oni nie chcom chcieć!” (Czepiec); „że my dla 
siebie nie będziem, i po cóż tyle śpiewności?” 
(Zosia); „Wyście sobie, a my sobie. Każden 
sobie rzepkę skrobie” (Radczyni); „No, tylko, 
że my jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie 
lubią” (Żyd).

Ostatecznie rozmowy sprawiają wrażenie 
kłótni, niemal pojedynków, nawet w sce‑
nach, które zwykle uchodziły za nastrojowe 
i liryczne, jak choćby w dialogach o kochaniu 
Pana Młodego i autentycznie zniecierpliwio‑
nej, zbuntowanej Panny Młodej: „Cięgiem 
ino rad byś godać,/jakie to kochanie będzie; 

Przeciem ci już wygodała. Przecież ci mnie 
nikt nie wydrze; Mos wesele! – Pódź do 
tońca!”. 

Te intymne kwestie („kochasz ty mnie? 
– Moze, moze – cięgiem ino godos o tem”) 
w spektaklu Strzępki nie są przekomarza‑
niem się młodych małżonków i przewrotnym 
opędzaniem się przed mocno podchmielonym 
kochankiem. One często bywają wypowia‑
dane wręcz agresywnie, przez co wytwarza 
się stan dziwnego niepokoju. Zachowania 
bohaterów – mocno akcentowane ruchy, 
zamaszyste kroki, zdecydowane, kategorycz‑
ne, butnie wypowiadane kwestie – budują 
silnie odczuwane napięcie. Widz może też 
poczuć dezorientację – właśnie z powodu tej 
intensywności, przede wszystkim instynk‑
towych zachowań kolejnych par bohaterów. 
Gwałtownego przyciągania i odpychania, 
chęci (woli) wkroczenia w czyjąś prywatną 
przestrzeń, a zaraz potem impulsywnego 
wycofania (jakby w efekcie przypomnienia 
sobie wszystkich negatywnych uwarunkowań 
aktualnej tożsamości: historycznej, kulturo‑
wej, obyczajowej i tej najbardziej prywatnej 
– intymnej).

W całym spektaklu odnosi się bowiem 
wrażenie zdecydowanie silniejszych rozterek 
natury biologicznej niż psychologicznej. To 
na tym organicznym polu, jak się wydaje, 
dzieje się największy dramat, dochodzi do 
najsilniejszych napięć pomiędzy postaciami. 
Jest bowiem jakaś potężna, organiczna siła, 
której spontanicznie ulegają wszyscy, tyle że 
nie potrafią się w niej do końca zatracić, bo 
gdzieś głęboko w (pod)świadomości wpisany 
mają negatywny model relacji.

Z tego też powodu prawdopodobnie, 
a raczej z zupełnego pominięcia tego argu‑
mentu, Leszek Pułka zaskakująco bezceremo‑
nialnie kończy swoją recenzję: „Niezależnie 
od historii wszyscy lubimy się bzykać – to 
przede wszystkim sugeruje spektakl PWST. 
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Powtórzę zatem kwestię Andrzeja Mleczki: 
obywatelu, nie pieprz bez sensu!”.

Pomimo obcesowości sądu, paradoksalnie 
– bo z pewnością wbrew intencji recenzenta – 
teza podstawowa jest prawdziwa i w wypadku 
Wesela Strzępki decyduje o wzmożonych sen‑
sualnych odbiorczych wrażeniach: reżyserka 
bardzo świadomie wykorzystuje seksualny 
(organiczny) aspekt sztuki, o którym Nietz‑
sche w swoich teoretycznych rozważaniach 
pisze dość poetycko:

Seksualne szaleństwo – sztuka jako 
funkcja organiczna – wyłania się w sztu‑
ce dionizyjskiej, w muzyce. Pierwszą jej 
emanacją w ciele jest rytm, dynamika 
i harmonia tańczącego ciała, gdzie poli‑
walentność seksualnego uniesienia, jego 
dwuznaczna gra wyraża się w harmonii 
ruchów, warg, gardła, tułowia, ramion, 
nóg – każdy z tych elementów odpowiada 
innym i je symbolizuje.

Szaleństwo przejawia się w rytmie 
a nie w zamierzonym ruchu. Ruch tańca 
jest niepraktycznym przemieszczaniem, 
ruchem bez teleologii, postępem bez jakie‑
goś końca. Nieteleologiczny ruch tańca 
jest boskim ruchem, archetypem wszel‑
kich życiowych ruchów. […] Tak więc 
życie, szalone życie rządzone jest prawem 
rytmu, a nie znaczenia. […] rytmu się nie 
przyjmuje, nie czyni się go własnym przez 
rozumienie – uczestniczy się w nim bez 
zgody, założenia, inicjatywy, bez wolno‑
ści. […] Rytm interesuje życie niezależnie 
od niego samego, w żadnym sensie prak‑
tycznym lub znaczeniowym; doprowadza 
on do dekonceptualizacji rzeczywistości 
[…] powoduje depersonalizację podmio‑
tu, przejście od jaźni do anonimowości. 
[…]

Od początku przedstawia Nietzsche 
popęd dionizyjski jako wyzwolenie 

i radość, ponieważ jest on spotęgowaniem 
woli burzącego ego, przekształcającej ego 
w wielość afirmacji, wielość osób, wielość 
masek. Szaleństwo roztapia ego w zmysło‑
wości, a nie w alienacji9.

Temu dionizyjskiemu popędowi ulegają 
w Weselu Strzępki wszyscy jego uczestnicy; 
z większą łatwością (co naturalne) ulega mu 
chłopstwo, z dużymi zahamowaniami (bo to 
wbrew kulturze) – mieszczaństwo; a pośród 
nich młodzi (co znów naturalne) są bardziej 
skorzy niż starzy. Już jeden z pierwszych dia‑
logów dramatu: Haneczki, Zosi i Radczyni 
– wyraziście tę zasadę potwierdza: 

– Ach, cioteczko, ciotusieńko! 
– Co, serdeńko?
– Tamci tańczą, my stoimy;
 chcemy tańczyć także i my.
– Może który z panów zechce?
– Z nikim z panów tańczyć nie chcę.
– Potańcujcie trochę same.
– My byśmy chciały z drużbami
 z tymi, co pawimi piórami
 zamiatają pułap izby.
– Poszłybyście tam do ciżby?
– To tak miło, miło w ścisku.
– Oni się tam gniotą tłoczą
 i ni stąd, ni zowąd naraz
 trzask, prask, biją się po pysku;
 to nie dla was.
– My wrócimy zaraz
– Cóżeś ty dziś taka wesoła?
 odgarnij se włosy z czoła.
– Raz dokoła, raz dokoła!

Przykłady można mnożyć – jak choćby roz‑
mowa Radczyni („A, panny już bez pamięci, 
widzę hulają”) z Maryną („Jak mnie Czepiec 

9  Alphonso Lingis, op. cit., s. 358 ‑359.
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chwycił wpół, jak zawinął i obleciał w kółko, 
tom w oczach zobaczyła gwiazdy, jakby jakieś 
napowietrzne jazdy, kręcące się zawrotem 
kół”); Poety: („Elektryczność z oczu bije[…] 
Pani myśli o kochaniu”) z Maryną („Zgrza‑
łam się przy tańcowaniu”); Pana Młodego 
(„Przyszła pani z nami potańcować; jeśli pani 
szuka parki, przygarniemy ją w noc ciemną”) 
z Rachelą („Na skrzydłach myśl moja zwisła; 
szłam, przez błoto po kolana, od karczmy 
aż tu do dworu;– ach, ta chata rozśpiewana, 
ta roztańczona gromada”); Poety („Pani się 
kiedy zakocha w chłopie…”) z Rachelą („Pan 
może wywróży. Mam do chłopów pociąg 
duży, lecz być musi ładny chłopiec. Powrót, 
powrót do natury”).

Wszystkie one dowodzą, że siła (dośrod‑
kowa), która dawała szansę na zbliżenie 
się bohaterów, ma związek z wyzwoleniem 
się pod wpływem muzyki (rytmu) seksu‑
alnej – biologicznej i organicznej – ener‑
gii, przekraczającej granice tożsamości, zaś 
siła (odśrodkowa) gwałtownie uniemożliwia 
trwałe połączenie – jest historycznym i kul‑
turowym dziedzictwem a raczej przekleń‑
stwem, utrudniającym osiągnięcie pożąda‑
nego efektu. 

W biegunowości tych przeciwstawnych sił 
drzemie jednak nadzieja: przyciągające się 
przeciwieństwa, jak dwa skrajne żywioły, 
potęgują jednak ruch, bez którego nie byłoby 
już żadnej nadziei na przemianę.

Wesele – organizujące dramat wokół kil‑
kudniowej tanecznej zabawy (jak było wtedy 
w chłopskiej tradycji) naturalnie sprzyja‑
ło uruchomieniu – wręcz wygenerowaniu – 
potężnej energii, która w naturalny, organicz‑
ny sposób wzmaga popęd erotyczny. Każdy 
uczestnik podobnego zdarzenia ulega tym 
fluktuacjom. Oczywiście z różnym natęże‑
niem, zależnym od wspomnianych już kul‑
turowych uwarunkowań, ponieważ rytm nie 
dla wszystkich jest tak samo zrozumiały, 

o czym pisze Edward T. Hall w pracy Poza 
kulturą, kontynuując badania zapoczątkowa‑
ne w Bezgłośnym języku i Ukrytym wymiarze, 
gdzie dokonuje zasadniczego rozróżnienia 
kultury wysokiego i niskiego kontekstu, która 
w opisie przypomina trochę notkę para‑
metrów sprzętu komputerowego wysokiej 
i niskiej klasy:

Komunikacja lub przekaz na pozio‑
mie wysokiego kontekstu (hight ‑contex – 
HC) charakteryzuje się tym, że większość 
informacji bądź zawiera się w fizycznym 
kontekście, bądź jest zinternalizowana 
w człowieku, a tylko nieznaczna część 
mieści się w zakodowanej, bezpośrednio 
nadawanej części przekazu. Komunika‑
cja właściwa niskiemu kontekstowi (low‑
 ‑context – LC) jest zgoła odmienna, tzn. 
większość informacji mieści się w kodzie 
bezpośrednim10.

Mówiąc prościej – ciała i zmysły przedsta‑
wicieli pierwszego typu kultury z łatwością 
odbierają wszystkie dyskretne, pozawerbal‑
ne znaki wysyłane przez rytmy natury, gdy 
tymczasem przedstawiciele kultur niskie‑
go kontekstu – wraz z potężnym rozwo‑
jem cywilizacyjnym – najczęściej zatraci‑
li instynktowną zdolność i wrażliwość na 
podobne organiczne bodźce, chyba że są 
artystami lub – jak to ma miejsce w Weselu 
– przynależą wciąż do społeczeństw silnie 
związanych z naturą.

Bohaterowie Wesela są wręcz idealnym źró‑
dłem i medium do przeprowadzania istotnego 
społecznie i kulturowo eksperymentu, w któ‑
rym chodzi nade wszystko o uruchomienie, 
ożywienie, wprawienie w ruch tej części 

10  Edward T. Hall, Poza kulturą, tłum. Elżbieta 
Goździak, Warszawa 2001, s. 95.
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społeczeństwa polskiego, która duchowo 
i energetycznie, z różnych przyczyn, obumie‑
ra – poddając się zewnętrznym wpływom, nie 
ufając swojej wewnętrznej mocy.

Wykorzystanie tańca i zabawy (siły dośrod‑
kowej) daje szansę na zbliżenie się dwóch 
różnych, skrajnych kontekstowo środowisk. 
Początkowe działania wszystkich bohaterów, 
inicjowane wraz z wejściem w weselną stre‑
fę rytmu, pokazują powolną energetyczną 
uległość lub świadomą dynamiczną goto‑
wość podjęcia kolejnej próby wejścia w ten 
swoisty rytuał powtórzenia, którego istotą 
jest przełamanie historycznego przekleństwa: 
„Bawiom, bawiom, miłościewy, a toć były 
dawniej gniewy! Nawet była krew, rzezańce, 
i splamiła krew sukmany” (Dziad); „Myśmy 
wszystko zapomnieli; mego dziadka piłą 
rżnęli… Myśmy wszystko zapomnieli” (Pan 
Młody); „At, odmienia nas natura; wiara, 
co jest jeszcze w ludzie, że coś z tego przecie 
będzie; rok w rok idziem po kolędzie i szu‑
kamy i patrzymy, czy co kiedy z tego będzie” 
(Gospodarz).

Że badawczy trop, który każe nam poszu‑
kiwać w rytmie – tym podstawowym kompo‑
nencie artystycznym – najistotniejszych sen‑
sów dramatu Stanisława Wyspiańskiego i jego 
scenicznej realizacji przez Monikę Strzępkę, 
jest ze wszech miar zasadny, dowodzi również 
niezwykłej urody Plotka o Weselu Tadeusza 
Boya‑Żeleńskiego:

Chciałbym w tym miejscu potrącić 
jeden szczegół, na który zwrócił mi uwagę 
w rozmowie o Weselu znawca zarówno 
literatury, jak i muzyki, Witold Noskow‑
ski, a mianowicie do jakiego stopnia Wese-
le urodziło się z rytmu, z elementu muzy‑
ki. Wyobraźmy sobie ten maleńki dworek, 
tę chałupę istotnie „rozśpiewaną” po 
brzegi, pełną zawziętego a prymityw‑
nego dudlenia chłopskiego, rytmicznego 

tupotu nóg i przyśpiewek; i wyobraźmy 
sobie Wyspiańskiego, który całą noc, nie 
tańcząc i prawie nie rozmawiając, stoi 
oparty o futrynę. Ten rytm musiał na 
niego tak działać jak jednostajny tur‑
kot kół pociągu, pod który mimo woli 
w zmęczonej głowie podsuwają się jakieś 
natrętne teksty. Jestem prawie pewien, że 
w ten sposób urodziła się rola Chochoła. 
Ale nie tylko ona. Całe Wesele przepojone 
jest rytmem, najróżniejszymi rytmami, 
niesłychanym bogactwem rytmów; wiersz 
to płynie posuwistym polonezem, to znów 
przytupuje przekorną i zadzierzystą nutą 
krakowską. I w tej rytmice Wesela, w tym 
– podświadomym dla słuchacza – muzycz‑
nym działaniu utworu tkwi niewątpli‑
wie w znacznej mierze jego wnikliwy 
czar, jego przyczepność, która sprawia, że 
Wesele stało się niewyczerpaną kopalnią 
cytatów, że mnóstwo ludzi umiało je pra‑
wie na pamięć. Dodajmy, że Wyspiański 
był organizacją niezmiernie wrażliwą na 
muzykę; i w ten sposób zbliżymy się też 
nieco do tego najoryginalniejszego może 
z polskich utworów, który cały urodził 
się z bezpośredniości. Nie znam sztuki 
teatralnej, w której by rytm, melodia, 
kolor, słowo i myśl grały równocześnie 
tak intensywnie i zaplatały się tak ściśle11.

W rytmie zasadza się więc źródło wszyst‑
kich istotnych sensów Wesela – począwszy od 
instynktowych, bardzo fizycznych zachowań 
jego bohaterów po ich życie duchowe, psy‑
chiczne, którego przejawem są symboliczne 
zjawy. One też poddane są temu samemu 
nadrzędnemu prawu rytmu: rytmu myśli, 
impulsów pamięci, drażniących psychicznych 

11  Tadeusz Boy ‑Żeleński, Plotka o „Weselu”, [w:] 
O Wyspiańskim, opr. Stanisław Witold Balicki, 
Kraków 1973, s. 120 ‑121.
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obrazów, skrywanych kompleksów, pokole‑
niowych lęków, zbiorowego i indywidualnego 
cierpienia. 

Pierwsze Widmo, Ukochanego, który 
pojawia się Marysi, mówi o tym wprost: 
„Zwabiło mnie echo z Tatr, otom jest, otom 
jest, zwabiły mnie głosy z chat […] Potańcuj‑
my raz dokoła, potem zaś znów mus mnie 
iść”; podobnie Stańczyk woła do Dzienni‑
karza: „Kłam sercu, nikt nie rozumie, hasaj 
w tłumie! Masz tu kaduceusz, chwyć! Rządź! 
Mąć nim wodę, mąć! Na Wesele ! Na Wese‑
le! Idź!”; Doznania Dziennikarza, a rów‑
nież Poety, któremu za moment ukazuje się 
Rycerz Zawisza Czarny, są wywołane nad‑
naturalnym poszerzeniem widzenia i otwar‑
ciem się tajemniczej, mentalnej toni, które 
obaj podobnie doświadczają: „Rozżaliłeś się, 
działa muzyka, to się koło widzeń zamyka 
i działa na nerwy” (Poeta); „Na nerwy!? Na 
nerwy działa te, na te sieci, które maja duszę 
w uwięzi, że gdy tak mi grają bez przerwy, 
zdało mi się, że moja dusza ze mnie wyszła 
i koło mnie świeci […] A! ta muzyka tak 
brzęczy, jak z ula dzwonienie pszczół – a my 
jak szerszenie: to mi się rzuca do gardła ta 
duża wesołość narodowa, to mi się rozsze‑
rza głowa szumem, gwarnością, zawrotem 
i nawet mi jest wstrętny ból” (Dziennikarz). 

Podobnie gdy pojawiają się kolejne widmo‑
we postaci – zawsze uzależnione są one od 
pulsów weselnej muzyki: „Huś ha – haj go, 
haj! Pójdźże w tan, dalej w tan! Złoty pan! 
weselny pan” (Chór zapowiadający Hetma‑
na); „Ja weselny, ja weselny, dajcie, bracie, 
kubeł wody: ręce myć, gębę myć, chce mi 
się tu na Weselu żyć, hulać, pić […] nie będę 
prózno stać, na Wesele, na Wesele, pódź tań‑
cować, bośma brać” (Upiór). 

Strzępka w swoim reżyserskim radykali‑
zmie wyostrzyła te, i tak już dynamiczne, 
aspekty dramatu. Duchy pojawiają się w bar‑
dzo zmysłowej postaci, pojawiają się raczej 

znienacka, jakby zawsze obecne były wśród 
nas, za to z jakiegoś powodu (teraz – rytmem 
wesela) powołane do życia.

W ten sposób Marysi, żonie Wojtka, poja‑
wia się Widmo, jej wcale nie tak dawnego, 
ponoć zmarłego, ukochanego. Siedział obok 
na krześle, sam przy stole, niby zapomniany 
gość. Kiedy Wojtek tańcami i wódką znużony 
przysypia – on, niby obudzona tęsknota, staje 
przed Marysią – ale nie jako wątły, eteryczny 
duch – ale mężczyzna, w którym krew, tak jak 
u dawnej narzeczonej, na powrót kipi, wre: 
„Przytul mnie do twoich chust, przytul mnie 
do piersi, rąk…[…] Kochaj…![…] Nie broń mi 
się – nic to, nic…” (Widmo).

Stańczyk też wszedł do izby niby kolejny 
gość, tyle że trzeźwy zupełnie – przez co, już 
na samym wstępie, zyskał zdecydowaną prze‑
wagę w spotkaniu z Dziennikarzem, dodat‑
kowo podkręcając jeszcze spiralę narosłego 
pokoleniowego wstydu: „Ty Wid!” (Dzien‑
nikarz); „Ja Wstyd!! Piekło wiem gorsze niż 
Dante, piekło żywe” (Stańczyk); „Żyję w Pie‑
kle!” (Dziennikarz).

W tym spotkaniu dynamiczny, błyskotli‑
wy Stańczyk, jak bratnia, zapomniana dusza 
Dziennikarza – paradoksalnie próbuje w niego 
tchnąć przygasłe życie: „Masz tu kaduceusz, 
chwyć! Rządź! Mąć nim wodę, mąć! Na 
Wesele! Na Wesele! Idź! Mąć tę narodową 
kadź, serce truj, głowę trać!” (Stańczyk).

Podobnie rzecz ma się w pełnej impetu 
scenie Poety z Rycerzem, który bez zbędnych 
wstępów, jak grom z nieba uderza na swoją 
ofiarę i domaga się natychmiastowego działa‑
nia: „Zbieraj się, skrzydlaty ptaku, nędzarzu, 
na koń, na koń, przepadnie przekleństwo, 
męka! […] Poznasz, ktom jest gdy zaciążę – 
ty więzień mój, mnie służ; biorę przemocą, 
Ja Moc […] A czy wiesz, czym ty masz być, 
o czym tobie marzyć, śnić?” (Rycerz) 

Nie oszczędza też Pana Młodego miotany 
czarcimi konwulsjami, kąśliwy jak wście‑
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kły pies i chytry Gollum w jednym – duch 
przekupnego zdrajcy, hetmana Branickiego: 
„Czepiłeś się chamskiej dziewki?! Polska to 
wszystko hołota, tylko im złota”.

Krwawe, ostre i bezwzględne wobec Dzia‑
da jest też pojawienie się Upiora – Jakuba 
Szeli: „Precz przeklęty, precz, przeklęty” 
(Dziad); „Jeno ty nie przeklinaj usty, boć brat 
– drzyj! Ja Szela!! Przyszedłem tu do Wesela, 
bo byłem ich ojcom kat. A dzisiaj ja jestem 
swat!!” (Upiór).

Przykłady te obrazują nową dynamikę 
postaci w dramacie – odtąd duchy przejmują 
inicjatywę, reprezentują najbardziej żywotne, 
pierwotne instynkty, stąd też ich zmysłowość, 
którą Strzępka zdecydowała się dodatkowo 
zaakcentować, choćby przez tak śmiały gest, 
jak oddanie tych ról kobietom. Co więcej 
– zewnętrzne atrybuty tak bardzo są w tej 
koncepcji bez znaczenia, że pomijając różni‑
ce płci, wręcz przekornie obsadza na przy‑
kład w roli homeryckiego Rycerza, Zawiszy 
Czarnego, drobniutką, filigranową aktorkę, 
która uruchamia swoją sceniczną obecnością 
taką energię, że przez moment nie wątpimy 
w jej zapowiadaną tajemną moc: „Miecz, 
miecz, siła nieulękła; patrzaj w twarz, patrzaj 
w twarz; ty mnie znasz” (Rycerz); „Ktoś jest?” 
(Poeta); „Moc” (Rycerz); „Przyłbicę wznieś!” 
(Poeta); „Rękę daj” (Rycerz); „Duszę weź” 
(Poeta); „Patrz!” (Rycerz); „Śmierć  ‑ ‑– Noc!” 
(Poeta).

Można domyślać się, że scenicznie ten 
zmieniony porządek został zainicjowany 
obrządkiem oczepin, rozpoczynającym, ina‑
czej niż w dramacie, cały akt II. To przejmu‑
jące widowisko. Rytuał kobiecej przemiany 
i manifestacja jej ukrytej, mrocznej mocy, 
związanej nieodłącznie, z jednej strony, 
z fazami księżyca i rozrodczością, z drugiej, 
z pewnym faktem społecznym – boleśnie 
ekonomicznym. Oto schodzi się do siedzącej 
samotnie przy długim stole Panny Młodej 

pięć kobiet złowróżbnie śpiewających ludową 
przyśpiewkę:

Mamo moja mamo, wydaj mnie za pana, 
Żebym ja nie chodziła z grabiami do siana.  
Z grabiami do siana, z widłami do gnoju, 
Żebym ja pochadzała z kuchni do pokoju.  
Z kuchni do pokoju, do szklaneczki czaju, 
Powiadają ludzie, że ja rozkosz maju. 
Rozkosz, moja rozkosz, gdzie ty sie podziała, 
Czy w wodzie wtonęła, czy w ogniu zgorzała.  
Jak w wodzie wtonęła, to jeszcze wypłyniesz, 
Jak w ogniu zgorzała, na wieki zaginiesz. 

Tradycyjne oczepiny – przycinanie warko‑
cza, zdejmowanie wianka, nakładanie czepca 
– tu zamieniają się w dramatycznie opresyjny 
akt. Kobiety coraz to gwałtownie pociągają 
wstążki, coraz to silniej poszarpując głową 
Panny Młodej. Jest w tych gestach przej‑
mujące okrucieństwo, jakby skumulowane 
przeżycia i urazy wszystkich uczestniczek 
ceremonii. Ukryte żale, kobiece niespełnienia 
i zapowiedź trudów codziennego bytowania.

Po bolesnym rytuale – kontrapunktowo – 
pojawia się zaraz łagodna scena Gospodyni 
z Isią, od której u Wyspiańskiego rozpoczyna 
się właściwy akt II: „Trza rozbirać dzieci 
spać, już północna godzina” (Gospodyni). 
Dziwnie trudno jednak od razu przestawić 
się w jej klimat po intensywności poprzedniej 
oczepinowej sceny; jakby rytuał, mimo że 
artystycznie przetworzony, miał wciąż dyna‑
miczną moc, niezatrzymaną siłę.

To też moment, w którym jasno widać, jak 
kategoria rytmu ogarnia coraz szersze pola 
tekstu. Poprzez elementarne, brzmieniowe 
akcenty poszczególnych słów, przez syntak‑
tyczne, zdaniowe struktury fraz – aż po ruch 
gestyczny, sceniczny, a następnie do kompo‑
zycji czasu i przestrzeni całego spektaklu. 

Skupiając się na organicznym aspekcie sztu‑
ki silnie eksponującym rytm – ciągłe jego 
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przemiany – w naturalny sposób dochodzi się 
do rozpoznania tożsamych z życiem katego‑
rii sztuki, do świadomości wzajemnego ich 
przenikania się. Pisze o tym ciekawie Monika 
Braun w książce pod tytułem Gry codzien-
ne i pozacodzienne… o komunikacyjnych 
aspektach aktorstwa. Jeden z rozdziałów jej 
pracy w całości poświęcony jest komunika‑
cyjnemu aspektowi rytmu w widowisku (tak 
codziennym – potocznym, jak i nieodziennym 
– artystycznym). Autorka przywołuje liczne 
teoretyczne przykłady z historii teatru, które 
dowodzą wspólnotowości i uniwersalności tej 
nadrzędnej dla życia i sztuki kategorii rytmu:

Porządek tego wyliczenia prowadzi od 
człowieka ku przedmiotowi, od podmio‑
tu aktu komunikacyjnego ku widomym 
wyrazom jego ekspresji i narzędziom, 
które mu w tym służą, od wnętrza ku 
temu, co na zewnątrz. Jest to także ład 
właściwy każdemu, zarówno spontanicz‑
nemu, jak i świadomie „odgrywanemu” 
aktowi komunikacyjnemu, który prze‑
biega od wewnętrznego impulsu ku jego 
zewnętrznemu kształtowi, od zamysłu 
działania do jego realizacji. Podobny jest 
cykl pracy aktora nad rolą, odbywają‑
cy się najpierw w skali mikro, a potem 
makro, od przeczuć i wrażeń ku dyna‑
mice żywej akcji, angażującej przedmio‑
ty, ogarniającej przestrzeń, trwającej 
w czasie. A więc także od pojedynczych 
sekwencji rytmicznych ku – składających 
się z ich wielokrotności – kompozycji. 
Patrice Pavis pisze, że każdy aktor i każdy 
reżyser intuicyjnie odczuwa potrzebę ist‑
nienia rytmu zarówno w wygłaszanym 
tekście, jak i w działaniach gestycznych 
i w ogóle w całym przebiegu spektaklu, 
a następnie podkreśla znaczenie rytmu 
jako źródła sensu zarówno w tekście dra‑
matycznym, jak i całej inscenizacji. Rytm 

bowiem nie jest jakąś wartością dodaną, 
uzupełnieniem komunikacji, ale jawi się 
jako integralna jego część. Na teatral‑
nym gruncie jest „nie tylko organizacją 
porządku czasowego (i przestrzennego 
– M.B), ale obejmuje wszystkie poziomy 
przedstawienia”. […]

Istnienie takich składników mowy jak natę‑
żenie głosu, tempo, akcent, pauza – nie 
ulega kwestii. Są one nieodłącznie związane 
z jej rytmicznością. Różnicują melodię mowy 
i pozwalają wyodrębnić w niej głoski, sylaby, 
frazy, a w końcu – znaczenia. Jednak podob‑
ne do muzycznych elementy można wyróż‑
nić także w strukturze akcji i przestrzeni.
[…] Adolphe Appia pisze, że „właściwością 
sztuki jest modyfikowanie naturalnych war‑
tości”. Tak samo więc, jak naturalne funkcje 
i odruchy ciała aktor przekształca w narzę‑
dzie świadomego oddziaływania, tak rytmy, 
a także struktury obecne w nim samym, 
w partnerze i odbiorcy, w przestrzeni i cza‑
sie – wykorzystuje dla modelowania swego 
przekazu12.

 
Wesele Moniki Strzępki jest doskonałym 

przykładem modelowania przekazu poprzez 
gwałtowne zmiany rytmu, które bez wątpie‑
nia stanowią o istocie i specyfice całej insceni‑
zacji; są źródłem jej głębokich sensów, a więc 
są wartością nadrzędną (sensotwórczą), a nie 
tylko estetycznie dodaną jako ornament.

Kiedy więc w jednej ze scen Pana Młodego 
z Panną Młodą w II akcie młodzi małżon‑
kowie planują swoje szczęście: „Tak ci mnie 
to granie tkliwi” (Panna Młoda); „Poczekaj, 
będziemy szczęśliwi” (Pan Młody); „Mój 
ty Boże!” (Panna Młoda); „W jakim dwo‑
rze; postawimy se dwór modrzewiowy, brzó‑

12  Monika Braun, Gry codzienne 
i pozacodzienne… o komunikacyjnych aspektach 
aktorstwa, Kraków 2012, s. 164 ‑165.
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zek przed oknami posadzę” (Pan Młody); 
„Brzoza strasznie sybko pusco, het ściany we 
trzy roki ocieni” (Panna Młoda); „Będziemy 
se siedzieć w zieleni, będziemy se siedzieć 
w maju, we kwitnącym sadzie” (Pan Młody); 
„W paradzie” (Panna Młoda) – to nie dziwi 
już rozdźwięk pomiędzy treścią sielankowych 
słów a ich dziwnie gwałtownym i coraz bar‑
dziej, z frazy na frazę, rozpaczliwym tonem.

Autentyczny strach wspólnego życia – oto 
prawdziwy przekaz wyłaniający się z tonów 
wypowiedzi, a nie ze słownych deklaracji: 
„A jak będzie słońce i pogoda, słońce i pogo‑
da…” (Pan Młody) i dalej: „Pójdziemy se 
razem do ogroda – będziemy se fijołecki 
smykać…”. 

Drugi akt kończy się symbolicznym przeka‑
zaniem Gospodarzowi przez Wernyhorę zło‑
tego rogu: „Wszystko święte, wszystko żywo; 
z daleka, a miałem blisko; wybrałem twój 
dom, zagrodę i wybrałem Weselisko. Wasz‑
mość rękę miej szczęśliwą: Daję Waści złoty 
róg” (Wernyhora); „Złoty róg” (Gospodarz); 
„Możesz nim powołać chór” (Wernyhora); 
„Bratni zbór” (Gospodarz); „Na jego rycerski 
głos spotężni się Duch, podejmie Los. Daję 
w twoje ręce róg” (Wernyhora); „Dziękuj 
Bóg” (Gospodarz).

Kobieca postać Wernyhory (podobnie jak 
wcześniejszych zjaw) realizuje reżyserską stra‑
tegię przekazywania i uruchamiania przez 
nie zablokowanych mocy. Co dalej eksponuje 
silny biologizm tych scen: niewyczerpaną, 
kreatywną naturę kobiecą zdolną wskrzeszać, 
wzmagać, dynamizować ducha narodu. Wer‑
nyhora przekazuje bowiem Gospodarzowi 
róg: „Bez tego złotego dźwięku wniwecz 
pójdzie cały ruch”.

Ta ogromnie ważna scena po raz kolejny 
podkreśla istotę życia – to ruch, działanie 
– manifestacja bycia – tak jak widział to Nie‑
tzsche, wbrew powszechnie obowiązującej 
kartezjańskiej filozofii wyrażanej w kate‑

gorycznym, fałszywym twierdzeniu: myślę, 
więc jestem. 

O tym, że cała ta weselna historia jest naj‑
ważniejsza właśnie ze względu na możliwość 
wygenerowania jak największej spontanicz‑
nej, zbiorowej energii zaświadcza również 
akt III. Zaczyna się on inaczej niż u Wyspiań‑
skiego: ludową pieśnią aktorki o rozpaczliwie 
zakochanym Jasiu, który odpycha miłość 
matki i ojca: „idź precz ode mnie” po kolei 
do nich woła, bo jedynie ukochanej pra‑
gnie. Kolisty rytm tej piosenki, realizowany 
w powtórzeniach i nawrotach, przypomina 
wznoszącą się spiralę tęsknoty – wyodręb‑
nianie się erotycznej siły – jako podstawowej 
mocy, fundamentalnej dla życia, bo organicz‑
nej, a nie jałowo ‑sentymentalnej.

Tę myśl Strzępka kontynuuje w kolejnych 
scenach, zwykle przedstawianych jako towa‑
rzyski, przelotny flirt Poety z Rachelą czy 
Maryną, tutaj realizowanych zmysłowo, z sil‑
nym akcentem na autentyczność przeżycia, 
z wektorem zdecydowanie skierowanym od 
metafizycznego do fizycznego, od mistyki 
do erotyki: „Pani by tam stała i stała na tym 
wichrze…” (Poeta); „A, ten pęd; a potem te 
głosy coraz cichsze, coraz dalsze – i ta muzy‑
ka bliska […] A moja muzyka serca – prawie 
miłość do pana najszczersza ‑ ‑?” (Rachela).

Podobnie rzecz się ma w scenie Poety 
z Maryną. Weselne doświadczenie, wejście 
w krąg muzycznych rytmów, uruchomiło 
w Poecie stan, którego fizycznym odpowied‑
nikiem było totalne drżenie, rozwibrowa‑
nie jego ciała i głosu wyrzucającego frazy 
o dotychczasowym spętaniu twórczego ducha 
i o rozgrywającej się teraz przemianie – nie 
bez wewnętrznych konfliktów a nawet fizycz‑
nych bólów: „Oni i my – my i oni, na wyścigi 
– kto kogo przegoni!” (Poeta); „A pan na 
Pegazie na chmurze. Mnie się zdaje – że coś 
jest…” (Maryna); „Tam?!” (Poeta); „Tam 
– tu! – w całej polskiej naturze przemiana” 
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(Maryna); „Ach, wierz, pani, i ja też prze‑
mieniony, a jeszcze sobie nie wierzę i choć 
wszystko pani mówię szczerze, to przed sobą 
prawdę własną kryję […] Ta myśl mnie boli: 
– jest ktoś, co mnie wiąże do roli, i ktoś, co 
mnie od roli odrywa; jest ktoś, co mi skrzy‑
dła rozwija, i ktoś, co mi skrzydła pęta; jest 
ktoś, co mi oczy zakrywa, i ktoś, co światło 
ciska; jest jakaś ręka święta i jest dłoń inna, 
przeklęta; jest Szczęście, co się ze mną mija, 
i Nieszczęście, które mnie tuli” (Poeta).

Całe Wesele Moniki Strzępki jest właśnie 
takim dramatem o pętach i (nie)możliwo‑
ściach przemiany polskiej natury. O szansach 
wyjścia z kulturowych i historycznych uwa‑
runkowań, przekroczenia zbiorowych i indy‑
widualnych traum.

Tekst Wyspiańskiego, jeśli nie czytać go 
kanonicznie, a więc w duchu narodowych 
ograniczeń, a raczej z położeniem akcentów 
na fragmenty o indywidualnej, instynktowej 
mocy – daje, jak udowadnia adaptacja Strzęp‑
ki, taką możliwość.

Takiej adaptacji bez wątpienia sprzyjała 
sama biologia. Młodzi aktorzy odznaczają 
się naturalną dla ich wieku dynamiką i ener‑
getyką ciał. To najżywotniejszy pierwiastek 
determinujący ich naturę, a więc gwarantują‑
cy najwięcej powodzenia, jeśli w jego urucho‑
mieniu tkwi istota działań. Jest jeszcze jeden 
aspekt młodości, niezbędny w przełamywa‑
niu narodowych schematów – możliwość 
zdystansowania się od historii, odwrócenia 
jej zaklętego koła poprzez gest śmiechu – 
na który Wyspiański przyzwala, a Strzępka 
akcentuje: „Już nie mają kos” (Jasiek); „Roze‑
śmiej im się w nos” (Chochoł); „Już nie mają 
pęt” (Chochoł); „Chytają się w tan” (Jasiek); 
„Już nie czują ran” (Chochoł); „Zniknoł 
czar!” (Jasiek).

W tym momencie najczęściej Chochoł przy‑
grywa, zgodnie z didaskaliami, usypiająco‑
 ‑omdlewającą melodię; u Strzępki Chochoł 

(ubrany w T ‑shirt ze zdjęciem rozczochranego 
muppeta, teatralnej marionetki) każe Jaśkowi 
robić głupie miny znieruchomionym, zahip‑
notyzowanym gościom weselnym. Zresztą 
z powodzeniem, bo szybko reagują parsk‑
nięciami, co częściowo wraca ich do życia. 
Częściowo – bo Chochoł, dysponując drugim 
czarem, ujawnia jednak tylko pozór przemia‑
ny. Bohaterom wraca bezgłośna mechanika 
działań. Reprodukują przejmujący, dynamicz‑
ny taniec Albośmy to jacy, tacy – z tym, że 
w zwolnionym tempie i bezdźwięcznie. Jasiek 
wciąż wtedy rozpaczliwie, naprzemiennie 
nawołuje, by „chycili koni i broni”.

W istocie mamy dwa możliwe odbiory 
zakończenia. Pierwszy mało pozytywny, ze 
względu na Chochoła, który dyryguje naszy‑
mi poczynaniami, i wydaje się, że istnie‑
je zawsze, niezależnie od kontekstu histo‑
rycznego. Jest nieusuwalną figurą, pokrętną 
i pokraczną, narodową specjalnością, co jakiś 
czas ujawniającą swoją wredną, przyduszają‑
cą naszą witalność Naturę. Drugie zakończe‑
nie jest dużo bardziej pozytywne – zdecydo‑
wanie indywidualistyczne. Może w aspekcie 
historycznym wygląda, jakbyśmy rzeczywi‑
ście realizowali wciąż nieznośny, poddańczy 
schemat – ale człowiek, w gruncie rzeczy, 
jest bardziej dysponentem natury niż histo‑
rii; a to znów znaczy, że w tej ciągłej walce, 
w ścieraniu się, zmaganiu przeciwstawnych 
sił – można dopatrywać się nie tylko histo‑
rycznego przekleństwa, ale samej istoty życia 
właśnie. Nietzscheańskiego Bytu, Woli Mocy 
– afirmującej ciągłe wyzwalanie się i radość:

Taka wola nie jest w żaden sposób 
jakimś […] niezaspokojonym apetytem, 
aspiracją, łaknieniem; nie jest to na przy‑
kład wola, która łaknie władzy. Nietz‑
scheańska wola nie jest cierpieniem – nie 
jest pragnieniem celu, który byłby końcem 
jej aspiracji, lekiem na jej ubóstwo i jej 
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własny koniec. Ona […] daje; wyrasta 
z obfitości, a nie z ubóstwa. Jako popęd 
snu i popęd szaleństwa promieniuje nad 
światem swym światłem i swą muzy‑
kalnością; ocenia, pomnaża, uwzniośla, 
wzmacnia. […] Jako zdolność zapomi‑
nania wyzwala się nieustannie od swego 
przeszłego istnienia; […] rządzi i kieruje 
własną przyszłością.

Taki budujący, w gruncie rzeczy, koniec 
pozwala zobaczyć w swojej inscenizacji Wese-
la Monika Strzępka, a jeśli nie było to jej 
główną intencją – to tak poprowadzili (pod)
świadomie swoje role młodzi aktorzy, co 
tylko mnoży argumenty o pierwotnej wyż‑
szości natury nad kulturą. Kiedy wychodzili 
do braw w rytm melodii Albośmy to jacy, tacy 
– sprowokowani owacjami – powtórzyli – 
już pełnodźwięcznie – ekspresywnie radosne 
kroki tańca, jakby w reakcji na oklaski. A to 
znaczy, że organiczne prawo rytmu działa – 
tak jak widział to Nietzsche.
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Klasyka
w teatrze.

Dziady Michała Zadary
JOLANTA ZALEWSKA

15  lutego 2014 r. we wrocławskim 
Teatrze Polskim, na Scenie im. Jerzego 
Grzegorzewskiego, odbyła się wyjątkowa 
premiera Dziadów Adama Mickiewicza 
w reżyserii Michała Zadary. Wyjątkowa 
przede wszystkim ze względu na pierwsze 
w historii sceny i tego dramatu komplet‑
ne wystawienie – bez skrótów tekstowych. 
Tego dnia pokazano I, II i IV część Dzia-
dów oraz wiersz Upiór. Cały projekt Dziady 
podzielony został bowiem na trzy części. 
Druga odsłona – premiera Dziadów cz. III 
odbyła się 10 kwietnia 2015 r. Premiera 
całości zaplanowano na rok 20161, aby na 

1  Premiera całości odbyła się 20 lutego 2016.

siedemdziesięciolecie Teatru Polskiego we 
Wrocławiu i w czasie, gdy Wrocław będzie 
Europejską Stolicą Kultury, zaprezentować 
publiczności polskiej i zagranicznej pełną, 
skończoną inscenizację.

Określenie „bez skrótów” było dominują‑
cym elementem wstępnej prezentacji i szero‑
kiej reklamy przedstawienia – co ewidentnie 
sugerowało, że ten zabieg stanowi jego nad‑
rzędny cel. Doszło nawet do pieczołowitego 
zliczania wersów, żeby gest ten uprawomoc‑
nić – szczególnie wobec wrocławskiej insceni‑
zacji z 1978 r. w reżyserii Kazimierza Brauna, 
która dotąd uchodziła za pierwszą kompletną 
– jak podkreślał sam Braun w korespondencji 
z Danielem Przastkiem (dramaturgiem spek‑
taklu Zadary):
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Wykorzystałem cały, TAK, CAŁY tekst 
Dziadów, wszystkie części i wszystkie 
poematy Ustępu, łącznie z dedykacją III 
części i dedykacją Do przyjaciół Moskali – 
oczywiście łącznie z tym wierszem. Oczy‑
wiście był Upiór i cała I część (Dziady 
Widowisko).[…] przedstawienie trwało 8 
godzin (lub było podzielone na dwie czę‑
ści, grane w ciągu dwóch dni). Graliśmy 
po kolei w teatrze, w kościele (Muzeum 
Architektury lub kościół św. Elżbiety), 
znów w teatrze, a Ustęp w Muzeum Awan‑
garda2.

W kontekście moich badań ważna jest też 
odpowiedź Daniela Przastka:

Tyle wspomnień reżysera, ale bacz‑
ne oko historyka nie dało za wygraną. 
I rzeczywiście w spektaklu znajdowały się 
wszystkie części, ale… znalazły się w nim 
5303 wiersze wobec 6227 wierszy orygi‑
nału. Taki zapis pojawił się w programie 
wspomnianej premiery. Zatem przygo‑
towywana realizacja na deskach Teatru 
Polskiego we Wrocławiu jest faktycznie 
prapremierą całości Dziadów na polskich 
scenach dramatycznych. 

Przedmiotem moich badań nie jest poszu‑
kiwanie owego tysiąca brakujących wierszy 
w wystawieniu Kazimierza Brauna, ale próba 
odpowiedzi na jedno z istotnych pytań, które 
jak widać stanowi dla realizatorów niebaga‑
telną kwestię: czy sceniczna kompletność, 
brak skrótów dramatu Mickiewicza może sta‑
nowić o scenicznym fenomenie, jest wyrazem 
jego dramaturgicznej wartości i niezaprze‑
czalnej atrakcyjności – czy jest raczej niepo‑

2  Program spektaklu Adam Mickiewicz Dziady, 
Teatr Polski we Wrocławiu, 2014, s. 19.

trzebną pedanterią lub, co gorsza, chwytem 
reklamowym, w rezultacie czyniącym dziełu 
więcej szkody niż pożytku?

Kolejną kwestią, której chciałabym dociec, 
analizując przedstawienie Michała Zadary, 
jest sensowność jego propozycji wystawiania 
Dziadów zgodnie z numeracją – część 1, 2, 
3, 4 – a nie z kolejnością ich powstawania, 
utrwaloną przez tradycję – czyli część 2, 4, 
1, 3.

Zastanawia mnie, czy próba takiej śmiałej 
ingerencji w tekst romantyczny, z natury 
swojej fragmentaryczny, luźny, epizodyczny, 
„dziki” i achronologiczny – nie odbiera mu 
niezależności. 

Porządkowanie romantycznego dzieła 
w warstwie formalnej nie jest bowiem bez‑
karne, przekłada się bowiem na odbiór ide‑
owy. Pozornie drobne przestawienie scen 
wprawia odbiorców w dezorientację myślo‑
wą. Mamy z tym do czynienia zaraz na 
początku Dziadów Zadary, kiedy to zamiast 
scen przygotowań do obrzędu, wytrące‑
ni nowym porządkiem, konfrontujemy się 
od razu z odmiennym funkcjonalnie, dłu‑
gim monologiem Dziewicy (Anna Ilczuk), 
na dodatek natarczywie wykrzyczanym do 
publiczności, w geście wyższości czy bezrad‑
ności.

Rzecz nie w tym, że jestem przeciw wytrą‑
caniu widza z jego przyzwyczajeń – wręcz 
przeciwnie, uważam, że to podstawowa rola 
teatru: podawać w wątpliwość utrwalone 
przekonania i zachowania – testując tym 
samym prawdę ich wyrażania. Chodzi mi 
raczej o refleksję, bodaj dla mnie najważ‑
niejszą – czy w tych formalnych działaniach, 
ostentacyjnie przekierowujących uwagę widza 
w ich stronę, nie zatraca się główna idea Dzia-
dów, czy licząc wersy i porządkując niejako za 
Mickiewicza sceny, albo umieszczając sceny, 
z których sam autor świadomie rezygnował 
(jak w przypadku I części, Widowiska), nie 



143zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

tracimy szansy, którą daje nam romantyczny 
dramat – powiedzenia czegoś arcyważnego 
o naszej duchowej kondycji: indywidualnej 
i zbiorowej? 

Innymi słowy – próbuję w Dziadach Micha‑
ła Zadary znaleźć odpowiedź, która jest dla 
mnie absolutnie podstawowa: po co nam 
dziś Mickiewiczowskie Dziady? Czy zgod‑
nie z ideą Mickiewicza mamy wciąż szansę 
doświadczać autentycznej przemiany? Czy 
tkwi w Dziadach wciąż ta sama performatyw‑
na siła? W jakich związkach pozostajemy my 
– współcześni – dwudziestopierwszowieczni – 
z romantyzmem? Czy uwolniliśmy się wresz‑
cie od ograniczeń powszechnie obowiązujące‑
go dotąd romantycznego, bogoojczyźnianego 
paradygmatu?

W jakimś sensie Michał Zadara, formułując 
swoje wstępne Cztery tezy o Dziadach Adama 
Mickiewicza3, obiecuje takie zdecydowane 
wyjście poza uporczywy i krępujący schemat 
myślenia o tym dramacie. Trzecia jego teza 
(z czterech zawartych w teatralnym progra‑
mie) mówi o tym kategorycznie: „Dziady 
nie są przede wszystkim utworem o Polsce” 
– i dalej:

Podejrzewam, że w Hamlecie częściej 
się mówi o Danii niż w Dziadach o Polsce. 
W pierwszej części się nie mówi o Polsce, 
w drugiej się nie mówi o Polsce i w czwar‑
tej części się nie mówi o Polsce. W Dzia-
dach się ciągle za to mówi o różnych 
umarłych, trupach, upiorach, grobach – 
i to umarli, zgodnie z tytułem, są głów‑
nym tematem tego dzieła4.

3  http://www.dziady.com.pl/teksty/michal ‑zadara‑
 ‑cztery ‑tezy ‑o ‑dziadach ‑adama ‑mickiewicza
4  Tamże.

Tak postawiona teza pozwala nam oczeki‑
wać wystawienia dramatu mocno zorientowa‑
nego na spotkanie dwóch światów: fizycznego 
i metafizycznego; materialnego i duchowego; 
prywatnego i intymnego. A tym samym – 
przekroczenia sytuacji wyłącznie scenicznej, 
historycznej i iluzorycznej na rzecz bezpo‑
średniego (performatywnego) doświadczania 
manifestującego wymiar egzystencjalny, poje‑
dynczy – czyli indywidualny. 

Dziady, wywodząc się z pogańskiego 
obrządku, zawsze odtwarzają pewną sytuację 
religijną, która choćby tylko intencjonal‑
nie nastawiona jest przecież na obecność 
nieznanego – bytu, porządku, świata czy 
istoty – i ich projekcje sakralne. I nie chodzi 
naturalnie o uczestnictwo w zaprzeszłych 
czy współczesnych Dziadach, chodzi o uru‑
chomienie tego peryferyjnego tekstu, gdzieś 
już z pogranicza żywej tradycji – bo poprzez 
to doświadczenie może poszerzyć się nasza 
samoświadomość, możemy dowiedzieć się 
czegoś ważnego nie tylko o dawno minionej 
przeszłości, ale – za jej pośrednictwem – o nas 
samych.

Tyle że Zadara cały czas podkreśla, że nie 
jest w jego reżyserskiej gestii tę przestrzeń 
duchową manifestować, a jedynie ją odtwo‑
rzyć. Inaczej: on nie chce niczego mówić 
o współczesnej duchowości, świadomie wyco‑
fuje się z interpretacji. Jego zadaniem jest 
przejść z aktorami przez wszystkie źródłowe 
zawiłości tekstowe. Reżyser jest więc tu tro‑
chę jak szaman: ożywia tekst, przywołuje 
duchy, pozwala im mówić. Natomiast nie 
ma wpływu na to (i świadomie nie chce go 
mieć!), jakie treści zostaną z nich sczytane 
przez współczesnych.

Zadara podkreśla, że jemu – tak samo jak 
Mickiewiczowi – chodzi tylko o to, żeby 
pokazać, jak w 1823 roku ludzi w Wil‑
nie nawiedzały duchy, i że to był wyjątko‑
wy, jeśli chodzi o intensywność doznań, 
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moment w dziejach; dzikiego i nieokrzesane‑
go (bo najczęściej dotyczył bohaterów z ludu) 
doświadczania transcendencji. Dlatego „Te 
północne schadzki po cerkwiach, pustkach 
lub ziemnych pieczarach” proponuje rozu‑
mieć wyłącznie w kategoriach romantycznej 
poetyki i antropologii – czyli specyficznie 
lokalnego i historycznego momentu w dzie‑
jach słowiańszczyzny5.

I właśnie to wydaje się chyba najtrud‑
niejszym oczekiwaniem wobec polskiego 
widza, przyzwyczajonego przede wszystkim 
do obserwowania przemian Gustawa w Kon‑
rada – uduchowionego poety w bohatera 
narodowego – a nie podglądania schizofre‑
nicznego narcyza, o którym na dodatek nic 
nie wiadomo na pewno: czy jest z „tego” czy 
z „tamtego” świata; czy jest upiorem, zjawą, 
czy żywym, z krwi i kości, nieszczęśliwym 
kochankiem. Czy jest bardziej symboliczną, 
czy parodystyczną biografią, której zaskaku‑
jąca chwilami śmieszność nie tyle wypływa 
z komizmu postaci, ile jest efektem oswajania 
– egzorcyzmowania w czasie święta Dziadów 
grozy śmierci. 

Słowiańszczyzna, szaleństwo i śmierć – to 
fascynująca dla romantyków triada6, którą 
obrzędowe Dziady genialnie realizują. Umoż‑
liwiają przy tym wprowadzenie na scenę, bez 
konieczności wyjaśnień ich niejednorodnej 
tożsamości, bytów pogranicznych, upiorów, 
obcych i odmieńców.

Maria Janion, wybitna znawczyni tematu, 
za Freudem mówi o tych wampirycznych 
postaciach (literackich fantazmatach) – że są 
wypartymi wampirami w nas. Materializują 
nasze lęki, fobie i tajemne siły – ciemną, 
nocną stronę naszej natury.

5  http://www.prw.pl/articles/view/41789/
DZIADoW ‑czesc ‑III ‑w ‑Teatrze ‑Polskim ‑Premiera
6  Maria Janion, Niesamowita słowiańszczyzna, 
Kraków 2007, s. 47.

Przywoływanie Dziadów rewolucjonizowa‑
ło przy okazji poglądy romantyków na choro‑
bę i śmierć – stany, które odtąd gwarantowały 
wszelkie twórcze transgresje, do zespolenia 
z duchami natury (albo Bogiem) włącznie; 
spotkanie widzialnego z niewidzialnym – 
w szalonych atakach konwulsji, epilepsji czy 
katalepsji.

Pisał o tym wprost Mickiewicz w przed‑
mowie od francuskiego wydania Dziadów, 
tłumacząc niejako główną ideę powiązania II 
części z resztą dramatu – iż jest nią: „Wiara 
we wpływ świata niewidzialnego, niemate‑
rialnego na sferę ludzkich myśli i działań7.

Z autentycznego obrzędu Dziadów Mickie‑
wicz wykorzystuje więc istotną rolę medium 
(Upiora, Gustawa, Pustelnika, Kochanka, 
Konrada), dzięki któremu uczestnicy zdarze‑
nia nie muszą już sami wchodzić w te ducho‑
we przeżycia, by czerpać korzyści natury 
intelektualnej.

Michał Zadara – ze swoim silnie racjonali‑
stycznym podejściem do romantycznej klasy‑
ki – skrzętnie wykorzystał tę furtkę interpre‑
tacyjną i sprowadził duchy na ziemię, zgodnie 
zresztą z tytułem jednego z wywiadów8 gdzie 
mówi: „Możemy w nich (Dziadach) uczestni‑
czyć na tej samej zasadzie, na jakiej idziemy 
do filharmonii na Beethovena – dla samej 
muzyki, chociaż to nie jest już dźwięk z nasze‑
go świata”.

W stosunku Polaków wobec klasyki – 
a wobec Dziadów szczególnie – najbardziej 
drażni Zadarę tradycyjny polski antyinte‑
lektualizm. Dlatego proponuje odbiorcy sce‑
niczną lekturę arcydramatu – poprzez tekst, 
który jeśli go istotnie czytać, przedstawi nam 

7  Dorota Siwicka, Romantyzm 1822 ‑1863, 
Warszawa 1999, s. 20.
8  Magdalena Piekarska, Sprowadzam duchy na 
ziemię, rozmowa z Michałem Zadarą, „Gazeta 
Wyborcza Wrocław”, 3 kwietnia 2015, s. 1.
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swoje nowe, zaskakujące oblicze. Warun‑
kiem jest naturalnie zawieszenie całej naszej 
dotychczasowej pozatekstowej, a więc inter‑
pretacyjnej wiedzy. Stworzenie bezpiecznego 
dystansu wobec treści, które wynikają z ana‑
litycznej lektury.

W związku z takimi działaniami musimy 
się przygotować na zaskakujące prawdy: że 
na przykład IV część jest przede wszystkim 
psychoanalizą upiora, schizofrenika, narcyza, 
który zwariował z miłości, a III część pokazu‑
je bohatera w dziewiętnastowiecznym więzie‑
niu wileńskim – gdzie zmaga się z własnymi 
(!), a nie narodowymi demonami. 

Dziady Zadary są więc wyraźnie przeciw 
bogoojczyźnianej narracji, nie są też skupione 
na wyrażaniu uniwersalnych prawd egzysten‑
cjalnych – chcąc, jak rozumiem, wywołać je 
ewentualnie dopiero poprzez wierne otwo‑
rzenie historycznych, społecznych i politycz‑
nych kontekstów.

Najważniejszym zadaniem reżyserskim 
według Zadary jest wsłuchanie się we wszyst‑
kie sensy wypowiadanych fraz. W ich źródło‑
wy ton, brzmienie i znaczenie – z ustaleniem 
pierwotnego porządku scen włącznie. Tak 
prowadzona praca z aktorami ma wrócić 
życie dawnemu tekstowi polskiej klasyki. 
Żeby to mogło się udać, według Zadary nie 
wolno pomijać żadnego fragmentu, bo to 
tak, jakby nie ufać twórcy albo świadomie 
go zniekształcać – czyli brnąć znów w inter‑
pretację.

W tej metodycznej, analitycznej pracy towa‑
rzyszy reżyserowi dramaturg Daniel Przastek 
– doktor nauk humanistycznych w zakresie 
nauk o polityce, w swoich badaniach śle‑
dzący od lat związki sztuki i polityki. Taki 
tandem (przypominam, że Michał Zadara 
studiował na wydziałach teatru i nauk poli‑
tycznych w Swarthmore College w Filadelfii) 
gwarantuje również wielką pieczołowitość 
w okołotekstowych aspektach przedstawianej 

historii. Mówi o tym dramaturg w Uwagach 
na marginesie:

Jak zaznaczyłem we wstępie, najważ‑
niejsza w naszej pracy jest dbałość o słowo 
i prawdę. W tej materii niesłychanie 
pomocne okazały się wszelkie dostęp‑
ne autografy i transliteracje oryginału, 
które wskazują, że kolejne wydania dzieł 
Mickiewicza nie są wolne od ingeren‑
cji wydawców i redaktorów, wielokrot‑
nie i swobodnie zmieniających słowa czy 
układ tekstu. Oni też faktycznie wymyślili 
całą interpunkcję. Najwięcej problemów 
przysparzała część I, gdyż w zależności 
od wydania zawierała inne ułożenie scen.

Z pomocą przyszły publikacje Stani‑
sława Pigonia, opracowania krytyczne 
Zofii Stefanowskiej oraz korespondencja 
z Panią Prussak, która skonkludowała 
nasze niepokoje: „I tak ciągle ktoś coś 
dodaje poetom, żeby było bardziej logicz‑
nie. A tymczasem najciekawsze są miejsca, 
gdzie ręka się zawahała i nie wybrnę‑
ła”. […] Na koniec warto zadać pytanie, 
czy dziś potrzebujemy takich Dziadów, 
które nie są doraźnym komentarzem poli‑
tycznym, pretekstem załatwiania ważnej 
sprawy, a uczciwym dialogiem z tekstem. 
Jestem przekonany, że tak. Gdyż właśnie 
dzięki owej pracy mamy i będziemy mieli 
szansę spotkać się z całością dramatu 
Mickiewicza, którzy wszyscy znają, ale 
nikt uczciwie go nie przeczytał „od deski 
do deski”. A co gorsza nie starał się zrozu‑
mieć jego głębokiego społecznego, histo‑
rycznego i politycznego sensu9.

Dziady, które przywraca scenie polskiej 
Zadara, upominają się więc w równym stop‑

9  Program spektaklu, op. cit. s. 21.
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niu o odtworzenie wszystkich możliwych 
kontekstów – tak historii i polityki, jak 
poetyki.

Wspomniana przez dramaturga profesor 
Maria Prussak, która od lat kieruje Ośrod‑
kiem Badań Filologicznych i Edytorstwa 
Naukowego w Instytucie Badań Literackich 
PAN, okaże się w tych reżyserskich dzia‑
łaniach Zadary na tyle znaczącą postacią, 
że fragmenty ich długiej korespondencji – 
począwszy od 2013 do końca marca 2015 
roku – zostały zamieszczone w programie do 
Dziadów części III.

Trzeba dodać, że mimo wspólnej fascynacji 
tekstem romantycznym, nie jest to dialog 
łatwy. Można wręcz powiedzieć – burzliwy, 
o czym świadczą dobitnie niektóre fragmen‑
ty korespondencji. Skądinąd, właśnie dzięki 
temu emocjonalnemu zaangażowaniu w dys‑
kusję jest to dla widzów spektaklu bardzo 
zajmująca lektura. Korespondencja dowo‑
dzi ogromnej, wprost nieocenionej wartości 
takiej interdyscyplinarnej wymiany myśli: 
naukowca i scenicznego praktyka. Szczegól‑
nie gdy w grę wchodzi współczesne badanie 
tekstu klasycznego, co do którego nie ocze‑
kuje się już rewelacyjnych odkryć.

Idąc tym tropem, warto przypomnieć, że 
Maria Prussak jest również autorką tekstu, 
który w szczególnie wydaje się wart przy‑
wołania: Czy jeszcze słychać głos roman-
tyzmu? Dodatkowo, w lutowym numerze 
miesięcznika „Teatr”, niejako w odpowiedzi 
na wcześniej postawione pytanie, znalazła się 
rozmowa z badaczką, przeprowadzona przez 
Jacka Kopcińskiego, znacząco zatytułowana: 
Najwyższy czas nauczyć się czytać. Tam rów‑
nież pojawia się ważna dla naszych poszuki‑
wań wypowiedź prof. Prussak:

Jeśli będziemy czytać dawnych pisa‑
rzy z perspektywy wyłącznie naszych 
poglądów i problemów, to świat nam 

się zamknie w obrębie naszych własnych 
potrzeb. Skazujemy się na to, że będzie‑
my rozmawiać wyłącznie ze sobą i tylko 
o sobie. […] Filologia uczy rozumienia 
inności, czyli daje narzędzia pozwalające 
w jakimś stopniu wejść w skórę autora 
i jego czytelników. Im więcej rozpoznaje‑
my okoliczności i możliwości funkcjono‑
wania słów w tekście, tym lepiej ten tekst 
zrozumiemy10.

Uczciwie więc trzeba oddać Zadarze, że 
uruchomił tym filologicznym badaniem tek‑
stu genialną współpracę, która może okazać 
się ponadśrodowiskową korzyścią – twór‑
czym wyjściem poszukiwań akademickich 
w nowe przestrzenie, w tym wypadku prze‑
strzenie teatru, dającym szansę scenicznego 
ich przetestowania. Co w wypadku Dzia-
dów Mickiewicza, tworzonych przecież przez 
poetę od samego początku z myślą przede 
wszystkim o ich wystawieniu na scenie, a nie 
tylko lekturze, jest nie do przecenienia.

Krąg osób, którymi otacza się Zadara bada‑
jąc polską klasykę, świadczy o kolejnej waż‑
nej, prócz reżyserskiej śmiałości i szacunku 
do tekstu, cesze reżysera – archeologicznej 
wręcz pasji poszukiwacza ‑odkrywcy i pedan‑
terii badacza:

Cała przyjemność inscenizowania Dzia-
dów bierze się z odkryć. Niby ten utwór 
wszyscy już przeczytali, więc nie powi‑
nien zawierać żadnych niespodzianek. 
Dotąd jednak w Dziadach robiło się skró‑
ty i stwarzało oryginalne, dziadowskie 
scenariusze, przez co reżyserzy ułatwiali 
sobie pracę – fragment, który sprawiał 
kłopoty, można było łatwo usunąć. Gdyby 

10  Najwyższy czas nauczyć się czytać, „Teatr” nr 
2/2015, s. 28. 
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nie mój zamysł wystawienia całości, bez 
skrótów, pewnie dziś przekonywałbym 
panią, że są u Mickiewicza fragmenty 
pozbawione sensu, nieczytelne i nieistot‑
ne. Ale skoro nie zostawiłem sobie tej 
furtki, muszę się tego sensu doszukiwać. 
I okazuje się, że on tam jest! W dodatku 
ma teatralny wymiar11.

Uważam, że na potrzeby moich badań 
dotyczących klasyki w teatrze polskim – 
w aspekcie również edukacyjnym – istotny 
może okazać się ten przykład dialogują‑
cej korespondencji pomiędzy prof. Prussak 
a reżyserem. Dla potwierdzenia wybiorę dwa 
tylko wątki. Rzecz dotyczy pierwszych słów 
długiego monologu Dziewicy z części I Dzia-
dy – Widowisko.

Z przypisów Mickiewicza wiemy, że Dzie‑
wica jest sama w pokoju, czyta romans Valerie 
– i nagle na stole dogasa świeca, na co Dzie‑
wica woła: „Świeco niedobra!”. 

Na scenie u Zadary te słowa wypowia‑
da ona do zwisającej nad łóżkiem gasnącej 
żarówki, co naturalnie wywołuje u widzów 
salwy śmiechu. Prof. Maria Prussak uznała to 
rozwiązanie za banalny greps, co w jednym 
z maili wyjaśnia:

Tym razem przepraszam, w takiej roz‑
mowie zawsze się coś wyostrzy, ale prze‑
cież nie chodzi o żarówkę, tylko o to, 
że jak Dziewczyna mówi „niedobra”, to 
zmienia to na chamską reakcję. Jakby żyła 
tylko w dwóch rejestrach – sentymental‑
nym i agresywnym. Nie chodzi o miękkie 
traktowanie metafor, tylko o wielość reje‑
strów, w jakich one funkcjonują – w Akto-
rze na grepsy z jointem się nie złościłam, 
bo tam i temat był nieco prostszy, i udało 

11  Sprowadzam duchy na ziemię, op. cit. s. 1.

się Panu zachować wielopoziomowość 
konkretów12.

Była to odpowiedź na wcześniejszy mail 
Zadary:

I dziś na dworcu trafiłem na ten wywiad 
Pani, w którym Pani krytykuje moją 
pracę! Ale moim zdaniem Panią drażni to, 
co jest średnią mojego podejścia – to, że 
nie godzę się na traktowanie wszystkiego 
jako miękkiej metafory, tylko biorę tekst 
na poważnie, że traktuję go jako partytu‑
rę domagającą się działań. Właśnie dzięki 
temu Aktor Norwida stał się zrozumiały 
i właśnie dzięki temu Dziady II stały się 
konkretne i zrozumiałe.

Inaczej – jeśli metafora jest metaforą 
tylko, jeśli Gustawa nie pali rzeczywi‑
sty ogień w piersi, tylko „ogień płonie” 
odnosi się do emocjonalnego ognia w jego 
duszy, to wynikiem jest miękki, ogólny 
teatr wielkich metafor, który w najlep‑
szym wypadku jest wizjonerski, jak Szajna 
czy Grzegorzewski, a w najgorszym pre‑
tensjonalny. […] Ale w każdym razie daje 
pole na niedouczenie i dowolność, najgor‑
sze cechy polskiej kultury. Np. w Lawie 
Konwickiego więzienie i Salon warszaw‑
ski dzieją się w tej samej chwili, przez co 
Adolf w więzieniu i Adolf w Warszawie 
to jest dwóch różnych Adolfów (a autor 
chciał, by to był ten sam facet). Zanika 
struktura wymyślona przez autora. […]

I ostatnia rzecz: Żarówka. Żarówka 
zamiast świecy. Od początku wiedzieli‑
śmy, że chcemy jako Dziewicę mieć osobę, 
która czyta książki dzisiaj. Ale gdybyśmy 
chcieli, to byśmy jej dali świecę – ale ten 

12  Program do spektaklu Dziadów część III, Teatr 
Polski we Wrocławiu 2015, s. 27 ‑28.
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moment – to jest pierwsze słowo jakie 
pada w spektaklu! – ustawia i definiuje 
całą rzeczywistość. To nie jest greps. To 
jest sygnał (moim zdaniem czytelny), że 
mamy warstwę tekstu i mamy warstwę 
sceny, i te dwie warstwy dzieli sto dzie‑
więćdziesiąt lat. Ich wzajemna relacja 
nie będzie łatwa – i stary tekst, i nowa 
inscenizacja będą wchodzić w różne, nie‑
oczekiwane relacje ze sobą. To jest zapo‑
wiedź13.

Z zaledwie dwóch fragmentów korespon‑
dencji widać, jak ekscytujące to były wymia‑
ny myśli, co ostatecznie podkreśla prof. Prus‑
sak zdaniem: „Przecież kibicuję Pana pracy, 
dlatego mnie tak emocjonuje, wiele innych 
przedstawień w ogóle mnie nie porusza, 
nawet mi się nie chce ich oglądać14.

Naturalnie wymiana opinii dotyczyła rów‑
nież bardziej fundamentalnych spraw: war‑
stwy metafizycznej utworu, obecności anio‑
łów i diabłów, a więc pytań, czy Dziady są 
utworem realistycznym czy nierealistycznym, 
a także kwestii, na czym zasadza się ich poli‑
tyczność, że w XIX wieku zagrożone nimi 
czuły się potężne imperia (Austria, Prusy, 
Rosja) oraz jaka wobec tego jest główna idea 
dramatu – jeśli jest jedna. Według Zadary 
Dziady Mickiewicza są znaczeniowo mnogie 
jak sam tytuł dramatu:

Moim zdaniem błędem jest rozwią‑
zywanie tego zawiłego kłębka estetyk 
i ontologii jednym prostym cięciem, 
metafizycznym rytuałem, np. tak jak jest 
w Lawie (nie mówię o wykonaniu, tylko 
o wzniosłym nastroju). To redukuje ten 

13  Tamże, s. 26 ‑27.
14  Tamże, s. 28.

wieloznaczny, opalizujący, paradoksalny 
utwór do sentymentalnej, antyintelektu‑
alnej wzruszeniowości.

Rytuał, metafizyka jest tylko jednym 
z elementów tej mieszanki wybuchowej. 
A że jest wybuchowa, to wiem na pewno, 
bo mam reakcje widowni jako dowód. 
Ale to, jak już pisałem, kwestia dyskusji 
długiej i pasjonującej.

Że Zadara świadomie podaje w wątpliwość 
i podważa wszystkie kwestie, powszechnie 
uznane od dawna za tak oczywiste, że wręcz 
niedyskutowalne, świadczy już sposób poka‑
zania obrzędu – za pomocą noktowizora, 
w dodatku amatorsko obsługiwanego. Co 
potęguje wrażenie irytującej dziwaczności 
całego doświadczenia. Wzniosłego i niskiego 
jednocześnie. Z pogranicza starego rytuału 
i popularnego horroru.

Cała scenagrafia zresztą wymusza współ‑
czesne konteksty. Las – gigantyczne pnie 
tysiącletnich drzew – może i przypominają 
litewskie puszcze, ale hałdy śmieci w plastiko‑
wych workach spadające zewsząd jak śmier‑
cionośne bomby, to już obrzydliwy fetysz 
naszej rzeczywistości.

Tam właśnie gromadzą się odmieńcy, żeby 
praktykować szczególny, nieortodoksyjny 
rodzaj duchowości. Wszyscy ci, którzy z róż‑
nych powodów nie znajdują wsparcia ani zro‑
zumienia obowiązującej religii i otaczającej 
wspólnoty. Są samotni, dziwaczni, pokraczni. 
Na wiele sposobów ze społeczności wyauto‑
wani. I na tej nadrzędnej idei indywiduali‑
zmu – a nie narodowości – zasadza Zadara 
polityczność dramatu:

Polityczność Dziadów kryje się w ich 
dzikiej anachroniczności. Opowiadają 
o jednostkach, które nie są w stanie odna‑
leźć się we wspólnocie. Każda z postaci 
ma ten sam problem – nie pasuje do 
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oczekiwań, jakie świat ma wobec niej. 
Czy Gustaw, którego miłości nikt nie 
rozumie, czy Dziewica, która nie ma do 
kogo się odezwać, czy Ksiądz, który jest 
pustelnikiem – to ludzie samotni, którzy 
nie są w stanie porozumieć się ze światem. 
To dramat o niedostosowanych, o dziwa‑
kach, freakach, odmieńcach. Sama forma 
Dziadów jest rewolucyjna. Nie pasuje do 
żadnej z kategorii dramatu, jest niedokoń‑
czona, niespójna.

To utwór do gruntu antyfaszystowski – 
przeciwko wszelkiej jednolitości, popraw‑
ności. I właśnie taki dramat znajduje się 
wciąż w centrum duszy polskiej. Jeśli 
Dziady mają definiować polskość, to jest 
to polskość dzika, łamiąca zasady, pełna 
okropieństw i szału, erudycyjna i ludowa, 
przede wszystkim – niejednolita. Taką 
polskość jestem w stanie zaakceptować 
i nawet celebrować. Ale czy ten utwór 
odzwierciedla aktualny stan polskiej 
duszy? Nie. Obserwujemy chęć ujedno‑
licenia, narzucenia wszystkim słusznych 
polskich cech. A nie ma czegoś takiego 
jak prawdziwy Polak, tak samo jak nie ma 
prawdziwych Dziadów15.

Taka reżyserska wypowiedź prowokuje od 
razu do pytań o wspólnotowość Dziadów, 
o ich mityczny rdzeń, który jest zawsze wyra‑
zem jeśli nie religijności, to szeroko rozu‑
mianej duchowości, zbiorowej wrażliwości. 
A więc pytań z pogranicza antropologii religii 
i sztuki – o pozaartystyczną i pozateatralną 
rangę dzieła, które w jakimś momencie uzna‑
ne zostało za dramat narodowy – arcydramat. 
Taki rodzaj rozumienia teatru Mickiewicza 

15  Idę z Mickiewiczem do lasu. Z Michałem 
Zadarą rozmawia Magda Piekarska, „Gazeta 
Wyborcza Wrocław”, 7 lutego 2014.

opisuje na przykład Dariusz Kosiński w Pol-
skim teatrze przemiany16.

Uważam, że w wypadku scenicznej analizy 
Dziadów, w jakiejkolwiek reżyserii, zapro‑
ponowana wyżej metoda antropologiczna, 
podejmująca ścisłe związki tradycji Mickiewi‑
czowskiej, szerzej – romantycznej – z teatrem 
i kulturą współczesną jest po prostu nie 
do pominięcia. Sceniczne Dziady od zawsze 
przecież były barometrem naszej duchowości, 
wykraczającym daleko poza określoną religię 
czy wyznanie. 

Michał Zadara akceptuje wprawdzie nad‑
rzędne, powtarzane jak refren przesłanie dra‑
matu: „Przywróć Dziady!”. I rozumie je jako 
skontaktowanie się z przodkami; wydaje się 
jednak, że zdecydowanie więcej w tych dzia‑
łaniach archeologii niż antropologii. Zinte‑
lektualizowanego dystansu, któremu bliżej do 
pastiszu niż powtórzonego rytuału, dającego 
choćby szansę na przemianę. Wyraźnie widać 
to choćby w sposobie zbudowania głównych 
postaci dramatu.

Guślarz jest w spektaklu Zadary kaboty‑
nem. Fenomenalnie co prawda zagranym 
przez Mariusza Kiljana – tyle, że w konwencji 
raczej popkulturowego horroru pozbawiają‑
cego obrzęd wzniosłości na rzecz atrakcyjnej 
straszności. Podobnie rzecz wygląda z Gusta‑
wem – brawurowym Bartoszem Porczykiem, 
który bez wątpienia oczarował zdecydowaną 
większość publiczności (mimo schizofrenicz‑
nego rysu Gustawa), z tym że, jak pisze Mar‑
cin Kościelniak, bardziej przypomina włóczę‑
gę niż kandydata na bohatera narodowego17.

Co więcej, Michał Zadara w kolejnej wstęp‑
nej tezie o Dziadach dowodzi, że: „Utwór pt. 
Dziady nie posiada głównego bohatera”, że 

16  Dariusz Kosiński, Polski teatr przemiany, 
Wrocław 2007.
17  Marcin Kościelniak, Niewinny czarodziej, 
„Tygodnik Powszechny” 23 lutego 2014, s. 31.
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nie ma w tekście dowodów na to, iż Widmo/
Gustaw/Myśliwy „to ten sam facet”:

Czytam Dziady i nie znajduję żadne‑
go głównego bohatera. Nie wiem, może 
jestem ślepy, ale moim zdaniem główne‑
go bohatera tam nie ma. Teza, iż postać 
o imieniu Gustaw z trzeciej części jest 
tożsama z postacią o imieniu Gustaw 
z czwartej części, wymaga karkołomnej 
akrobatyki krytycznej. Tak samo postać 
nazwana Widmem w drugiej części też 
ma być Gustawem. Myśliwy o imieniu 
Gustaw z pierwszej części ma być tym 
samym Gustawem co Gustaw w czwartej 
części. A dlaczego? Czy nie jest łatwiej 
przyjąć, że wszyscy Gustawowie w Dzia‑
dach są oddzielnymi postaciami, a widmo 
po prostu widmem? Skąd ta potrzeba 
głównego bohatera? Może Mickiewicz 
lubił nazywać głównego bohatera danego 
utworu Gustawem, ale wcale nie chodziło 
tego samego faceta18. 

Zastanawia mnie, wobec takich śmiałych 
tez, zdecydowana, absolutna, bezdyskusyjna 
dominacja w spektaklu Zadary – jednak 
Gustawa! Wobec niego Ksiądz (grany przez 
Wiesława Cichego) wydaje się bezradny, 
pozbawiony siły wyrazu, stanowiący zaledwie 
pretekst, tło – i to wcale niekonieczne – dla 
rozbuchanego tekstowo i zmysłowo monolo‑
gu Gustawa.

Z tą nieortodoksyjną metodologią Zadary 
łączy się jeszcze jedna kwestia – czwarta, 
ostatnia główna teza reżysera: „Dziady to 
utwór nieznany”: „Znowu – zupełnie jak 
przy Weselu – mam poczucie, że nikt tego 
od dawna nie czytał. Albo dawno czytali 

18  Program, Adam Mickiewicz, Dziady, op. cit. 
s. 25.

i wszystko zapomnieli”19. Problem w obu 
przypadkach polega na tym, że skrupulatne 
dochodzenie tych kwestii – akurat w wypad‑
ku Dziadów – najpewniej zaprowadzi nas na 
manowce. 

Rzecz bowiem w tym, że, jak podkreśla 
Kosiński:

 
ten dramat, napisany został jako dzieło 

teatralne, że jego autor właśnie teatro‑
wi przypisywał „wielką wartość”, a chęć 
ujrzenia Dziadów zrealizowanymi była 
w nim tak wielka, że poświęcił jeden ze 
swoich kluczowych wykładów w Collège 
de France snuciu rozważań na ten temat. 
Uparte zamykanie w świecie literatury 
stoi […] w całkowitej sprzeczności z jego 
najgłębszymi przekonaniami i doświad‑
czeniami20.

W przypadku Dziadów mamy więc do czy‑
nienia z tekstem, który domaga się bardziej 
grania niż czytania. Jego sensy realizują się 
„w działaniu wobec widzów”21, manifestując 
tym najpełniej postulat „sztuki czynnej – 
pobudzającej do działania duchy opieszałe”, 
jak to widzi sam Mickiewicz22.

Zarzut Zadary – że Dziadów się dziś zwy‑
czajnie nie czyta – sam się w pewnym sensie 
unieważnia. Bo z kolei jeśli chodzi o wysta‑
wienia teatralne – to gdyby zliczyć choćby 
te tylko z ostatnich miesięcy (wrocławskie 
Dziady Michała Zadary, poznańskie Rado‑

19  Tamże.
20  Dariusz Kosiński, op. cit. s. 64.
21  Adam Mickiewicz, Literatura słowiańska, t. 1, 
kurs trzeci, wykład XVI, Wydanie Rocznicowe 
1798 ‑1998; opr. Julian Maślanka, Warszawa 
1998, s. 192.
22  Tamże.
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sława Rychcika, białostockie Natalii Korcza‑
kowskiej, opolskie Pawła Passiniego i wresz‑
cie – Dziady Litwina Eimuntasa Nekrošiusa 
w warszawskim Teatrze Narodowym)  ‑ mamy 
dowód na to, że jednak się czyta – tyle że, 
zgodnie z najpierwszą intencją Mickiewicza. 
w teatrze właśnie. A że ze skrótami lub, jak 
u Zadary, bez skrótów – to już inna rzecz, 
która długo z pewnością będzie przedmiotem 
dyskusji. 

Podobnie zresztą jak kwestia zaskakującego 
silnie wyeksponowanej w spektaklu Zadary 
ironii i groteski. Tych, którzy pamiętają wcze‑
śniejsze teatralne realizacje, śmiech czasem 
uwiera: czy wolno Polakowi śmiać się na 
Dziadach? 

Bez wątpienia wciąż brakuje do tego peł‑
nego społecznego przyzwolenia – i w efekcie 
dzień po premierze wrocławskich Dziadów 
ukazują się – zresztą obok siebie na łamach 
tego samego pisma – dwie skrajne recenzje 
dyskutujące ze sobą tytułami: Zadara vicisti!23 
oraz Dowcipnie, efektownie i o niczym24.

Chciałabym na dłużej zatrzymać się też 
przy tym wywołanym recenzją „geście śmie‑
chu” Zadary w Dziadach – by sprawdzić, 
czy taka konwencja ich wystawiania odbiera 
dramatowi istotne sensy, czy wręcz prze‑
ciwnie, wzmaga je, atakując naszą zbiorową 
podświadomość – co postulował pół wieku 
temu Grotowski powołując się na niezbęd‑
ną, jego zdaniem, w przypadku wystawiania 
rytualnych Dziadów – dialektykę ośmieszania 
i apoteozy:

Archetyp zostanie ujawniony, uchwy‑
cony w swojej istocie, jeśli „uderzymy” 
go, puścimy w ruch, w drganie, jeśli 

23  Maciej Nowak, „Gazeta Wyborcza”, 17 lutego 
2014, s. 15.
24  Witold Mrozek, „Gazeta Wyborcza”, 17 lutego 
2014, s. 15.

„sprofanujemy” go, obnażając w sprzecz‑
nych aspektach, przez kontrastowe sko‑
jarzenia i zderzenia konwencji. Wtedy 
wyprowadzimy archetyp z „podświado‑
mości zbiorowej” w „świadomość zbio‑
rową”, zlaicyzujemy go, spożytkujemy 
jako model ‑metaforę sytuacji człowie‑
czej. Nadamy mu funkcję poznawczą, czy 
nawet – być może – wolnomyślicielską25. 

Wszystkie te poszukiwania wydają się tym 
ciekawsze, że arcywierne wystawienie wro‑
cławskich Dziadów Zadary (premiera 15 
lutego 2014) zbiegło się w czasie z poznańską 
premierą Dziadów Radosława Rychcika (pre‑
miera 22 marca 2014). Dwa odmienne spo‑
soby scenicznego odczytania wywołały dys‑
kusyjną burzę. Jej skróconą wersję możemy 
zrekonstruować na podstawie zapisu dyskusji 
w miesięczniku „Teatr” z maja 2014 roku26.

W rozmowie wzięli udział uczestnicy pro‑
jektu „Mickiewicz, Słowacki: reaktywacje”, 
realizowany na wydziale Artes Liberales Uni‑
wersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy spotkania, znawcy teatru, po 
trzydniowym Mickiewiczowskim maratonie, 
na który składały się m.in. oba spektakle, 
musieli odpowiedzieć na wprost postawione 
pytanie: Teatr Polski czy Nowy?, a co za tym 
idzie: Dziady wierne tekstowi czy powsta‑
jące obok tekstu, a nawet poza nim; Dziady 
wschodnie (w charakterystycznych dresach 
szelestkach) czy zachodnie z Jokerem, Joh‑
nem F. Kennedym i Marilyn Monroe?

W dyskusji głosy rozłożyły się chwilami 
mocno dwubiegunowo. 

25  Jerzy Grotowski, Możliwość teatru. Materiały 
warsztatowe Teatru 13 Rzędów, Opole 1962.
26  Teatr Polski czy Nowy?, „Teatr”, nr 5/2014, 
s. 14 ‑21.
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Dla Krzysztofa Rutkowskiego – pisarza, 
historyka literatury romantycznej – wręcz 
zero ‑jedynkowo:

Źle byłem nastawiony do wszelkich 
inscenizacji Dziadów dzisiaj, jechałem 
więc na przedstawienie Zadary z duszą 
na ramieniu, ale jestem nim poruszo‑
ny. Przede wszystkim dlatego, że Zadara 
zaufał Mickiewiczowi, podszedł do tekstu 
jak do arcydzieła. A arcydzieło prowa‑
dzi reżysera. Zadara wystawił I część 
Dziadów, według mojej pamięci po raz 
pierwszy, oraz część drugą i czwartą. Nie 
wprowadził żadnych skrótów i dobrze 
na tym wyszedł. Przedstawienie poznań‑
skie było zupełnie obok Mickiewicza. 
Właściwie Mickiewicz nie był potrzeb‑
ny do pomysłów reżyserskich, jakie nam 
zaprezentowana. Wytrzymałem tylko do 
przerwy, bo fizycznie nie mogłem tego 
znieść, cierpię, kiedy widzę takie rzeczy. 
Zawsze tak reaguję, więc wyszedłem, bo 
inaczej to by się skończyło skandalem. 
Zderzenie tych przedstawień pokazało 
ogromną przewagę tego, który potrafił 
zaufać Mickiewiczowi, wobec tego, który 
zaproponował jedynie swoje pomysły, nie 
tłumaczące się wobec autora27.

W odpowiedzi na to i inne stanowiska 
głos zajął Michał Zdunik – student reżyserii 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwero‑
wicza w Warszawie, a także filologii polskiej 
i kulturoznawstwa:

Bardzo mnie ciekawi to wszystko, co 
mówicie i zauważam, że cały czas naj‑
ważniejszym problemem jest osławiona 
„wierność autorowi” Adama Mickiewi‑

27  Tamże, s. 15.

cza. Czy nie zagalopowaliśmy się nieco, 
zakładając, że wiemy, co Mickiewicz 
chciał powiedzieć, i mamy pretensje do 
Rychcika, że on tego nie przekazał? Jest 
w tym jakiś nadmiar literaturoznawczego 
egotyzmu. Wierność autorowi, czymkol‑
wiek by nie była, jest kategorią głęboko 
anachroniczną. Według mnie żaden spek‑
takl nie jest wierny autorowi. To niepraw‑
da, że Zadara jest wierny Mickiewiczowi. 
Jego spektakl jest wierny temu, co Zadara 
myśli o Mickiewiczu, jak go odbiera . 
Mnie też spektakl Rychcika momentami 
irytował, ale momentami był fascynujący. 
Zawierał jakąś świadomą myśl, pokazy‑
wał, jak reżyser przeczytał tekst i przez co 
go przefiltrował28.

W tej kwestii wypowiedział się też Michał 
Mizera – wykładowca Akademii Teatralnej 
i dramaturg, który, wbrew oczekiwaniom, nie 
opowiedział się po żadnej ze stron, a jedynie 
pomnożył wątpliwości:

Czy nie macie wrażenia, że przedsta‑
wienie w sensie artystycznym stało się 
zakładnikiem tego konceptu [bez jedne‑
go skreślenia – J.Z], a skróty dobrze by 
zrobiły temu spektaklowi (ale niedobrze 
wyjściowemu konceptowi)?29.

Z powyższych krańcowych ocen jasno 
widać, że w tej kwestii odbiorczej jedno‑
myślności nie będzie. Na szczęście Michał 
Zadara jest reżyserem, który bardzo lubi 
rozmawiać o teatrze i jego roli wobec tek‑
stów klasycznych – jest otwarty na niekoń‑
czące się pytania o sens wiernego wystawia‑
nia klasyki i powrotu do starych historii, do 

28  Tamże, s. 16.
29  Tamże, s. 17.
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nieustannego dialogu z tekstami minionych 
epok oraz konieczności ponawiania prak‑
tycznej lektury arcydzieł na scenie. Dlatego 
przy okazji przygotowań do wystawienia 
Dziadów części III (premiera 10 kwietnia 
2015) powraca na nowo do tematu absolut‑
nej wierności tekstowi w licznych rozmo‑
wach i wywiadach. 

I trzeba przyznać, że jest w tym jego 
konsekwentnym twórczym działaniu jedna 
niepodważalna racja: jeśli jest jeszcze jaki‑
kolwiek sens w czytaniu tekstów klasycznych 
– obojętnie, Ajschylosa, Kochanowskiego, 
Norwida czy Mickiewicza, to właśnie należy 
to robić – w teatrze! Ze względu bowiem na 
ich archaiczność – dawne teksty tworzą barie‑
rę językową, którą bardzo trudno pokonać 
w zwykłym czytaniu. Teatr zaś – poprzez sce‑
niczną lekturę tekstu – odkrywa na naszych 
oczach ukryte sensy:

[…] tylko teatr może nam pomóc zro‑
zumieć niezrozumiałe w lekturze drama‑
ty klasyczne. […] Tak, samo przeczyta‑
nie rzeczywiście jeszcze nic nie znaczy. 
Dopóki się nie znajdziemy na scenie i nie 
sprawdzimy, jak tekst działa w sytuacjach 
międzyludzkich, niewiele wiemy. Jan Kott 
mówił, że reżyseruje sobie w głowie tekst 
podczas lektury – to jest właśnie ten 
rodzaj pracy, jaki należy wykonać. Nor‑
wida albo Fredry nie zrozumie się, dopóki 
nie sprawdzimy, jak tekst funkcjonuje na 
scenie30.

Po tych wypowiedziach Zadary, odnoszą‑
cych się również do jego innych reżyserskich 
realizacji, jedno jest pewne: tekst – jako źró‑
dło – jest w realizacji klasyki najważniejszy. 

30  http://teatralny.pl/rozmowy/teatr ‑jako ‑powrot‑
 ‑do ‑starych ‑historii,1005.html

Zrozumieć tekst – a nie: zmieniać tekst – oto 
idea tego teatru. Odkrywać sensy klasyki 
– ze względu na archaiczność języka często 
poukrywane, ale zawsze tam obecne, to isto‑
ta, ale i przyjemność inscenizowania. 

Przyjemność i ekscytacja to zresztą dwa 
ważne, by nie rzec: fundamentalne, słowa 
dla reżysera, właśnie wobec poszukiwań tek‑
stowych w teatrze świadomie akcentowane. 
Nie bez znaczenia jest tu niewątpliwie zainte‑
resowanie Zadary myślą Rolanda Barthes’a, 
francuskiego strukturalisty i dekonstrukcjo‑
nisty, na którego często w swoich wypo‑
wiedziach się powołuje. Z tego, co mówi 
Zadara, można przypuszczać, że najbliższa 
jest mu praca Barthes’a Le plaisir du texte, 
co tłumaczy się właśnie jako Przyjemność 
tekstu. Barthes, jako dekonstrukcjonista, 
uporczywie przeciwstawiał wszelkim inter‑
pretacjom – czytanie! Można powiedzieć, 
że zadenuncjował wszelkie interpretacje, bo 
finalnie konstruują one rzeczywistość zmy‑
śloną, fikcyjną, która jest wytworem samego 
badacza ‑interpretatora, a więc najczęściej 
stanowią one zaprzeczenie tekstu. Barthes 
obwieścił więc „kryzys komentarza” jako 
wszelkiej nachalnej interpretacji. Napisał 
o tym w tak zmysłowy, wręcz erotyczny spo‑
sób, że skonfundował przeciwników: „Tylko 
lektura jest miłością i pragnieniem wobec 
dzieła: czytać to pragnąć dzieła, to chcieć 
być dziełem, to odrzucić wszelkie dublowa‑
nie dzieła innym słowem niż to, które doń 
należy”31.

O tym „miłosnym” podejściu do klasyki – 
wiernym, jeśli chodzi o materię słowa, a ory‑
ginalnym, jeśli chodzi o bogactwo aktualnych 
sensów – mówił również Zadara na jednym 
ze spotkań ze studentami Koła Naukowe‑

31  Erazm Kuźma, Spór o wartość i zasadność 
interpretacji literackiej, „Pamiętnik 
Literacki”1989, z. 3, s. 8.
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go Teatrologów Uniwersytetu Wrocławskiego 
Fundamentem wystawiania klasyki według 
reżysera jest więc akt jednostkowego (reży‑
serskiego) czytania i mnogiego nadawania 
sensów (poprzez odgrywanie ich na scenie 
przez aktorów). Tylko w ten sposób klasyka 
wciąż pozostaje awangardą. Bo domaga się 
przede wszystkim indywidualnej lektury (nie 
interpretacji!) – która zawsze uruchomi inne 
sensy. Na tym polega fenomen tekstów daw‑
nych epok. 

Zadara – za Barthes’em – przywraca więc 
teatrowi utraconą, jak się zdawało bezpow‑
rotnie, ekscytację klasyką, którą od jakiegoś 
czasu traktuje się jedynie jako zbiór cie‑
kawych fragmentów, ale nudnych całości, 
„magazyn fabuł i archetypów”, z których 
wyjmuje się dowolne motywy w przekona‑
niu, że nie nadają się do kompletnej teksto‑
wej reaktywacji. W efekcie powstają wtedy 
przedstawienia, które mają tylko tytuły dzieł 
klasycznych, ale nimi nie są. Więc uczciwszą 
praktyką, według Zadary, byłoby, jak to 
czynili w przeszłości Grotowski, Kantor czy 
Grzegorzewski, nadawać takim spektaklom 
nowy tytuł z dopiskiem, że są zaledwie na 
motywach klasyki.

Ta nadmierna skłonność do parafraz kla‑
syki ma swój banalny powód: jesteśmy coraz 
gorzej przygotowani do odbioru literatury 
dawnej, zupełnie nie radzimy sobie z mową 
wierszowaną, a w konsekwencji jej nie czyta‑
my, bo wymaga wysiłku – a więc też nie prak‑
tykujemy. Dlatego, jak podkreśla Zadara:

Dużo ważniejsze jest, żeby ten tekst 
był obecny w teatrze. Teatr publiczny jest 
jedyną instytucją, która ma nadzieję na 
uniwersalną konsumpcję treści intelektu‑
alnych. Każdy może tu przyjść i zajmować 
się tymi treściami na najwyższym pozio‑
mie. Uniwersytet nie ma ambicji uniwer‑
salnych, a telewizja – intelektualnych. 

Więc zostaje teatr, miejsce, gdzie liczymy 
na to, ze każdy przyjdzie i wysłucha Dzia-
dów32.

Przyznam, że te argumenty w kontekście 
zajęć z wiersza, które prowadzę ze studenta‑
mi, oraz własnych zainteresowań romanty‑
zmem i fascynacji Mickiewiczem – bardzo do 
mnie przemawiają. Dlatego z zainteresowa‑
niem przyglądam się scenicznym realizacjom 
klasyki. Cieszy mnie wrocławskie wystawie‑
nie Dziadów, cieszy mnie fakt, że wzbudza 
tyle emocji i stawia wiele pytań. Z zaintere‑
sowaniem śledzę dalsze części tej gigantycznej 
realizacji, które są, niezależnie od skrajnych 
opinii, zdarzeniem historycznym, a nawet 
epokowym. Niezwykle śmiałym gestem reży‑
sera, którego istotności, bez względu na 
dyskusyjne kwestie, nie sposób nie docenić 
– nam, twórcom i pedagogom, którzy z racji 
zawodu stajemy wciąż przed tymi samymi 
pytaniami o miejsce i rolę klasyki w mnogich 
aspektach: artystycznych, kulturowych i edu‑
kacyjnych. 

Badając więc tropy, jakimi podążał Zadara 
w pracy nad wystawieniem Dziadów – cz. I, 
II, IV i wiersza Upiór – starałam się bezstron‑
nie odpowiedzieć na najważniejsze, według 
samego Zadary, wstępnie zapowiedziane 
kwestie. Pokazać jego istotne, nowatorskie 
podejście do klasyki – nie rezygnując rów‑
nież z zaznaczenia punktów spornych, dys‑
kusyjnych a także pewnych jego twórczych 
niekonsekwencji. Najbardziej zależało mi na 
pokazaniu procesu tworzenia, sposobu pod‑
jęcia dialogu z tekstem klasycznym. Pozornie 
powszechnie znanym – a jednak gwarantu‑
jącym wciąż nowe możliwości scenicznego 
czytania. Często zaskakujące i niewygodne 
– a jednak tekstowo uprawomocnione.

32  Idę z Mickiewiczem do lasu, op. cit. 
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Uważam, że największa wartość takich 
działań nie zasadza się w recenzenckich oce‑
nach oraz niedyskutowalnych kategoriach: 
podoba się  ‑ nie podoba się, ale właśnie 
w podjęciu wobec klasyki twórczego ryzyka. 
Choćby kosztem odbiorczej przyjemności – 
za to w przekonaniu konieczności podjęcia 
nowych tropów i śmiałej dyskusji. 

W ostatecznym rozrachunku takie dzia‑
łania służą klasyce. Naturalnie są one – jak 
każdy eksperyment – obarczone ryzykiem. 
Ale taka przecież jest natura wszelkich poszu‑
kiwań. 

W naukach ścisłych – np. w fizyce kwan‑
towej – każdy naukowiec jest przygotowa‑
ny na niezbędne w procesie odkrywczych 
poszukiwań pomyłki. Dotyczą one podobno 
99,9… – liczba dziewiątek po przecinku 
zależy od klasy fizyka – wszystkich podjętych 
badań. One go jednak nie oddalają – a przy‑
bliżają do poznania. Ponieważ ogląd świata 
w XXI wieku zmienił się tak radykalnie – 
najdziksze spekulacje wydają się uprawnione 
i w efekcie służą nauce. 

Myślę, że współczesny teatr – czego Dziady 
cz. I, II, IV i wiersz Upiór w reżyserii Michała 
Zadary dowodem  ‑ ma tę świadomość wobec 
sztuki klasycznej, której wciąż autentyczną 
wartość mierzyć można śmiałością stawia‑
nych pytań i odwagą poszukiwań.

JOLANTA ZALEWSKA – absolwentka wydzia‑
łu aktorskiego PWST we Wrocławiu. Od roku 
1998 wykładowca przedmiotu „Wiersz” na tymże 
wydziale. W roku 1999 praca doktorska na podsta‑
wie ról w czterech spektaklach Jerzego Jarockiego. 
W roku 2014 habilitacja na podstawie roli Pani 
Prezydent w przedstawieniu Pawła Demirskiego 
i Moniki Strzępki Tęczowa Trybuna 2012. Aktor‑
ka Teatru Polskiego we Wrocławiu. Role m.in. 
w spektaklach Jerzego Jarockiego, Jerzego Grze‑
gorzewskiego, Rudolfa Zioło, Remigiusza Brzyka, 
Agnieszki Glińskiej, Agaty Dudy ‑Gracz, Moni‑
ki Strzępki.
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Dominika Feiglewicz
Jestem studentką trzeciego roku w PWST 

w Krakowie. W Rzeźni Sławomira Mrożka, 
wspólnym projekcie z PWSFTviT z Łodzi, 
zagrałam rolę Matki. Jak wiadomo, tekst 
ten powstał jako słuchowisko w czterech 
aktach, dlatego praca nad nim była szcze‑
gólna. Najpierw musieliśmy przełożyć go na 
język teatru, a później językiem filmowym 
dotrzeć do widza za ekranem.

Te trzy etapy pozwoliły nam dogłębnie 
zapoznać się z tekstem i tematem poruszanym 
przez Mrożka, jakże zresztą aktualnym. Matka 
to kobieta, która przez wielką miłość do syna 
i swoje niespełnienia życiowe przyjmuje rolę 
matki ‑tyranki. Jest despotyczna, nadopiekuń‑
cza, pragnie mieć całkowita kontrolę nad jego 
życiem. Oczywiście wszystko z miłości.

W pracy nad rolą byłam prowadzona przez 
prof. Agnieszkę Mandat, która próbowała przy‑
bliżyć mi zachowania matki w stosunku do 
wszystkich postaci. Badałyśmy różnice, jakie 
zachodzą w jej relacji z Synem, Flecistką i Dyrek‑
torem. Szukałyśmy celów i wyznaczałyśmy 
mniejsze zadania, które pozwalały na uzyskanie 
oczekiwanych przez nas relacji z bohaterami. 
Każdy wektor był inny, ale wyznaczony cel jeden. 

Na 
scenie 

i przed 
kamerą
R ealizacja projektu badawczego 
Wydziału Aktorskiego „Praca przed kamerą 
jako wyzwanie aktorskie i pedagogiczne” 
nr DzSt/PB/WA/2015/5 pod kierownictwem 
prof. Agnieszki Mandat. Projekt realizo‑
wany wspólnie z Wydziałem Operatorskim 
PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi pod 
kierownictwem prof. Elżbiety Protakiewicz 
był próbą przeniesienia na język filmowy 
pokazu, jaki studenci Wydziału Aktorskie‑
go PWST w Krakowie przygotowali na 
bazie wybranego materiału dramatycznego 
w ramach przedmiotu „sceny”. 

Realizatorom zależało przede wszystkim na 
wykazaniu i zanalizowaniu różnic w zakresie 
użytych środków aktorskich, warsztatowych, 
sposobów ekspresji (na scenie i przed kame‑
rą), odmiennych sposobów pracy w planie 
żywym i na planie filmowym. 

Prezentujemy komentarze trójki spośród 
uczestniczących w projekcie studentów (aktu‑
alnie IV roku WA).
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ne kadry. A przez tak krótki czas nie mogli‑
śmy sobie pozwolić na zbyt wiele ujęć. 

Dzięki temu, że praca trwała kilka dni, 
miałam czas na oswojenie się z kamerą i ludź‑
mi. Oczywiście pierwszy dzień był najgor‑
szy, ponieważ mieliśmy paraliż spowodowany 
całkowitą niewiedzą. Ale z dnia na dzień 
i z godziny na godzinę było coraz lepiej. 

Świetne było to, jak studenci tłumaczyli 
nam ujęcia, przebitki kamer, sposób poru‑
szania się i mówienia, gesty i ruchy. Przygo‑
towanie strojów oraz make ‑upu również było 
świetnie zorganizowane. Czułam, że zosta‑
łam z każdej strony otoczona opieką.

Podczas pracy miałam styczność z różnymi 
studentami operatorki i widać było, że każdy 
z nich podchodził do tego zadania zupełnie 
inaczej; każdy miał już swoją wizję sceny, 
wiedział, jak ją chce przeprowadzić. Dlatego 
też, jak mi się wydaje, była to kolejna trud‑
ność w pracy – albo bardziej w montażu. 
Ale końcowy efekt ze strony montażowo‑
 ‑operatorskiej był bardzo dobry. 

Była to dla mnie pierwsza taka praca 
z kamerą. To doświadczenie pokazało mi, 
jak różni się ona od gry na scenie teatralnej, 
ile pracy i wysiłku trzeba włożyć, żeby zgrać 

Praca z kamerą jednak wymagała od nas 
jeszcze czegoś innego. W Łodzi zostaliśmy 
przeniesieni w inny świat – do statku kosmicz‑
nego, co dodawało kolejnych znaczeń. Nie 
ukrywam, że początkowo pomysł ten był 
dla mnie dość odjechany. Ale to ryzyko się 
opłaciło. Będąc już na miejscu poczułam, 
że z tej nowej przestrzeni możemy uzyskać 
lepszy efekt, niż gdybyśmy zdecydowali się na 
dosłowną rejestrację scen.

Co do samej pracy z kamerą i z osobami 
tym kierującymi – byłam i jestem zachwy‑
cona. Pani dziekan Elżbieta Protakiewicz 
dała nam odczuć na własnej skórze swoją 
,,szkołę”. Jednocześnie byłam zauroczona 
tym, jak troszczy się o swoich studentów 
i ich wychowuje. Wszystkie uwagi brzmia‑
ły bardzo ostro, ale były bardzo trafne 
i pomocne. 

Również ze strony studentów dostawa‑
łam uwagi, które pomagały mi w realizacji 
zadań. Pracowaliśmy z operatorami i czasami 
miałam poczucie, że bardziej zależy im na 
ładnym obrazku niż na treści i grze aktor‑
skiej. Najbardziej denerwowało mnie to, że 
gdy czułam, że było beznadziejnie ze strony 
aktorskiej, wtedy zazwyczaj oni łapali świet‑
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obraz, dźwięk i grę aktorską. Że cierpliwość 
to niezbędna cecha w tym zawodzie. Że często 
przygotowanie do nagrania sceny trwa dłużej 
niż samo nagrywanie. Że oprócz partnera na 
scenie trzeba partnerować kamerze i jednocze‑
śnie jej nie zauważać. I że do pracy w zespole 
trzeba dołączyć niewidzialny przedmiot, za 
którym stoi grupa sterujących tym ludzi . 

Cieszy mnie również to, że dzięki tej 
wspólnej pracy widziałam efekty na zaję‑
ciach z pracy z kamerą w szkole. Czułam 
się swobodniej i pewniej. Brałam też udział 
w kolejnych etiudach ze studentami z wydzia‑
łu operatorskiego, co dowodzi, że współpraca 
nie poszła na marne.

Kacper Lech
Udział w projekcie był dla mnie bardzo 

cennym doświadczeniem. Przedtem domyśla‑
łem się, na czym polega i jak może wyglądać 
przeniesienie świata stworzonego na scenie 
teatralnej na plan filmowy, ale nie było to 
tak łatwe, jak mogło się wydawać. Trudność 
w pierwszej kolejności polegała na odnalezie‑
niu się w innej przestrzeni, na świadomości 
obecności kamery i odbudowania pewności, 
którą miałem na scenie. Z każdym dniem 
jednak czułem się coraz pewniej na planie. 
Grałem Skrzypka, główną postać sztuki, ujęć 
i dni na planie było bardzo dużo, miałem więc 
okazję korygować te błędy, które widziałem 
na początku, i te, o których nie wiedziałem. 
Nie miałem dużego doświadczenia w pracy 
przed kamerą, ale świadomość, że pracujemy 
po to, żeby się czegoś nauczyć, ośmielała do 
zadawania pytań i obniżała zdenerwowanie 
przy popełnianiu błędów. Pomagała również 
atmosfera, bardzo istotna w takiej pracy – 
operatorzy, dźwiękowcy, oświetleniowcy byli 
otwarci na pytania i pomocni w sytuacjach 
stresowych. To doświadczenie posłuży za 
solidną podstawę do mojej przyszłej pracy 
przed kamerą. 
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Marcin Sztendel 
To było dla mnie bardzo cenne doświad‑

czenie. Nie oceniłbym go może w stu pro‑
centach pozytywnie, ponieważ było parę 
przeciwności i nie zawsze wyglądało to 
kolorowo, ale dawało przedsmak tego, co 
nas czeka w przyszłości. Był to dość karko‑
łomny projekt. Najpierw robiliśmy Rzeźnię 
jako egzamin w szkole – oczywiście w for‑
mie teatralnej. Potem mieliśmy przenieść 
ją przed kamerę i to jeszcze w kosmicz‑
nej inscenizacji (dosłownie). Już sam tekst 
Mrożka jest trudny do realizacji, bo jest 
on napisany jako słuchowisko radiowe. 
Cały ten dziwny miks był bardzo trud‑
nym zadaniem. Dla nas, studentów, oczywi‑
ście najważniejszym zadaniem była zmiana 
środków aktorskich (głównie redukowanie 
wyrazistości emocji). Moim zdaniem nie 
udało nam się do końca wyzbyć teatralności 
zachowań przed kamerą, ale właśnie dlatego 
jest to cenna lekcja. Myślę, że teraz, po kil‑
kumiesięcznych warsztatach castingowych 
z panią Nadią Lebik, podeszlibyśmy do tego 
projektu z większą wiedzą. Kolejną rzeczą, 
która rzuciła mi się w oczy dość brutalnie, 
to warunki, w jakich musi pracować aktor 
na planie. Przeważnie jest to wielogodzinne 
oczekiwanie, a kiedy przyjdzie już twoja 
kolej, musisz być w pełni skoncentrowany 
i gotowy do działania. I gotowy na nierzad‑
kie powtórzenia, które bywają męczące, jeśli 
masz na sobie niewygodny strój i przebywasz 
w niekomfortowej pozycji i miejscu. Musisz 
też być gotowy na krytykę ze strony reżysera 
i ludzi związanych z produkcją. Efekt koń‑
cowy podobał mi się średnio, zarówno od 
naszej strony aktorskiej, jak i realizacyjnej. 
Natomiast nabycie doświadczenia, możli‑
wość pracy w grupie poza szkołą, podróże, 
wspólna praca i obcowanie z ludźmi, którzy 
świetnie znają się na swoim fachu, oceniam 
na duży plus.



160160 Współpraca zagraniczna
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SYLWIA HEFCZYŃSKA ‑LEWANDOWSKA

Pięć dni w Codarts

cieli tańca. Stwarza dogodne warunki do 
zdobywania doświadczenia i umiejętności 
w warunkach laboratoryjnych oraz w bez‑
pośrednim kontakcie z uznanymi twórcami. 
The Circus Arts, otwarta w ostatnich latach, 
przygotowuje studentów do rozwijania karie‑
ry we współczesnym i tradycyjnym cyrku oraz 
w teatrach ulicznych. Codarts dba również 
o młodszą generację – prowadzi High School 
for Music and Dance, która mieści się w tym 
samym budynku, a nauczyciele akademiccy 
uczą tutaj tańca i muzyki.

Budynek Codarts położony jest w samym 
sercu miasta, pięć minut spacerem od głów‑
nego dworca kolejowego. Aby dostać się do 
budynku, trzeba zameldować się przy recep‑
cji. Dwie kobiety pełniące dyżur przy wejściu 
znają rozkład zajęć. Kierują zainteresowanego 
na odpowiednie piętro. Bez specjalnej karty 

W ubiegłym roku akademickim zosta‑
łam zaproszona do poprowadzenia zajęć na 
Codarts University for the Arts w Rotterda‑
mie. „Codarts where talents become artists” 
– słowa zamieszczone na stronie uczelni to 
najkrótsza, ale jakże trafna charakterysty‑
ka jej misji. Codarts powstał w 1930 roku 
jako konserwatorium muzyczne, by rok póź‑
niej otworzyć się również na taniec. Ma 
trzy wydziały: the Rotterdam Conservatory, 
Rotterdam Dance Academy, Rotterdam Cir‑
cus Arts. The Rotterdam Conservatory jest 
jednym z największych w Holandii. Stu‑
diuje tutaj około dziewięciuset studentów, 
wybierając swoją ścieżkę spośród kilkuna‑
stu proponowanych dyscyplin, m.in. muzyka 
teatralna, jazz, kompozycja, muzyka turecka, 
muzyka klasyczna. Rotterdam Dance Aca‑
demy kształci przyszłych tancerzy i nauczy‑
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na rzeczy studentów, łazienki, minisiłow‑
nia, szatnie dla pedagogów. Na ekranach za 
pomocą indywidualnej karty można odczytać 
plan zajęć oraz zajętości poszczególnych sal. 
Wszystko po to, by stworzyć idealne warunki 
do studiowania. 

Codarts poszukuje ludzi z pasją, dociekli‑
wych, pragnących rozwijać swoją osobowość 
artystyczną. Audycje prowadzone są na miej‑
scu, ale także w Hiszpanii, Polsce, we Wło‑
szech, Portugalii, Francji. Studia są płatne. 
W zamian uczelnia oferuje wysoki poziom 
nauczania, pozwala nawiązać ważne kon‑
takty, poznać kulturę holenderską i przede 
wszystkim nauczyć się więcej o sobie, poznać 
samego siebie. Codarts prowadzi wymianę 
z pięćdziesięcioma instytucjami w dwudzie‑
stu krajach i daje miejsce dwustu studentom 
różnych narodowości. Co roku gości też 

nie można swobodnie poruszać się na terenie 
uczelni. Długie, ruchome schody łączą wej‑
ściowe lobby z piątym piętrem. Tutaj mieszczą 
się restauracja, biblioteka, kilkanaście sal do 
ćwiczeń muzycznych oraz taras z widokiem 
na dachy Rotterdamu. Z piątego piętra windą 
wjeżdża się na wyższe kondygnacje. Każde 
piętro ma swoje przeznaczenie. Na jednym 
znajdują się biura – tu pracuje kilkadziesiąt 
osób. Na innych pracownia krawiecka wraz 
z obszernymi magazynami kostiumów. Jest 
też scena z widownią, gdzie pokazywane są 
efekty pracy studentów. W profesjonalnych 
warunkach, w bezpośredniej współpracy 
z akustykami, reżyserami świateł, obsługą 
techniczną sceny studenci mogą weryfikować 
swoje umiejętności. Sale taneczne są na dzie‑
wiątym piętrze. Jedna obok drugiej, z pełnym 
wyposażeniem. Tuż obok zaplecze  – szafki 

fot. Melanie Heller



163zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

około trzydziestu studentów w ramach Era‑
smus Plus. Doświadczeni nauczyciele wspie‑
rani są przez grono fachowców z takich 
dziedzin jak dietetyka, fizjoterapia, czy psy‑
choterapia.

Zgodnie z głównym założeniem Codarts 
jest linią łączącą talenty z międzynarodowym 
środowiskiem artystycznym. Wszystko spro‑
wadza się do połączeń. Połączeń pomiędzy 
artystami, pomiędzy artystami a publiczno‑
ścią, pomiędzy artystami a społeczeństwem. 
Profesjonalny świat przybywa do Codarts, 
by ujawniać i rozwijać talenty. A Codarts 
wychodzi naprzeciw lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym organizacjom i insty‑
tucjom, tak aby wspomniane talenty miały 
szansę zaistnieć.

Jako zaproszony nauczyciel w ramach 
wymiany międzyuczelnianej Erasmus Plus 
pracowałam ze studentami drugiego roku 
wydziału nauczycielskiego. Była to grupa 
siedemnastu dziewcząt w wieku 19 ‑22 lat, 
były wśród nich nie tylko Holenderki, ale 
również Belgijki. Droga każdej z nich do 
Codarts była inna. Miały różne wcześniejsze 
doświadczenia, ale też różne oczekiwania 
co do swojej przyszłości. Niezależnie od 
tego, czy chcą być na scenie jako tancerki, 
czy chcą uczyć, czy też realizować projekty 
społeczne, wszystkie wiążą swoją przyszłość 
z tańcem. 

Moim zadaniem było przeprowadzenie lek‑
cji polskiej techniki tańca współczesnego 
oraz przygotowanie krótkiego przedstawienia 
tanecznego w oparciu o poznaną technikę. 
Codziennie od poniedziałku do piątku praco‑
wałam ze studentkami przez sześć godzin. To 
niewiele, biorąc pod uwagę cel mojej wizyty: 
zaznajomienie z elementami polskiej techniki 
tańca współczesnego i uzyskanie zamierzone‑
go efektu artystycznego w przygotowywanym 
pokazie. Zależało mi na uświadomieniu stu‑
dentom, skąd się wziął polski taniec, jakie są 

jego cechy charakterystyczne i jak jest powią‑
zany z polską kulturą, tradycją, historią. Na 
płaszczyźnie fizycznej starałam się przeka‑
zać najważniejsze informacje dotyczące spo‑
sobów operowania energią, wykorzystania 
jakości dynamicznych w tańczonych frazach 
w połączeniu z organicznym oddychaniem, 
wykorzystania właściwości rytmicznych, 
opozycji i negacji w ruchu oraz znaczenia 
jednoczesnego angażowania ciała i umysłu 
w jeden instrument wyrażający (motywacja 
i intencja w ruchu). Całość mocno osadzo‑
na była w polskiej muzyce tradycyjnej, ale 
o współczesnym brzmieniu i aranżacji. Pod‑
czas lekcji towarzyszyły nam pieśni z płyty 
Antologia polskiego folku wydanej przez Pol‑
skie Radio. Dwie pieśni z tego wydawnictwa 
wykorzystałam również w przedstawieniu. 

Czy udało się zrealizować zamierzenia? 
Z mojego punktu widzenia pięć dni to zbyt 
mało, aby przekazać komuś część własnej 
kultury. Ale ten intensywny czas był rodza‑
jem iskry zapalnej. Mam nadzieję, że rozpalił 
ciekawość i otworzył na nowe doznania, stał 
się inspiracją do dalszych twórczych działań 
studentek Codarts. Już teraz wiem, że jedna 
ze studentek planuje przyjazd na wydział 
teatru tańca w Bytomiu w ramach wymiany 
międzyuczelnianej Erasmus.

Zwieńczeniem naszej pracy był pokaz naj‑
pierw na scenie teatralnej Codarts, a później 
w ramach Apart Part of Art w Theater Zuid‑
plein. Ostatnie wydarzenie to wielkie święto 
całej społeczności Codarts. Jest podsumo‑
waniem całorocznej pracy wydziału nauczy‑
cielskiego i rodzajem pożegnania z kończą‑
cymi edukację studentami czwartego roku. 
Obecni są wykładowcy, studenci, pracowni‑
cy administracyjni, rodzice, przyjaciele. Jest 
i wesoło, i wzruszająco. W minionym roku 
w pierwszej części wieczoru pokazywane były 
prace studentów, a po przerwie przedstawie‑
nia trzech choreografów gościnnych. Obok 
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SYLWIA HEFCZYŃSKA ‑LEWANDOWSKA – 
wieloletnia tancerka i kierownik artystyczny 
zespołu Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu. 
Tańczyła we wszystkich premierach tego teatru 
w latach 1995 ‑2012. Dorobek pedagogiczny:   
współpraca z AWF we Wrocławiu, z Ogólno‑
kształcącą   Szkołą Baletową im. L. Różyckiego 
w Bytomiu, z wydziałem tańca w Swarthmore 
College (USA), prowadzenie zajęć w ramach 
Nowej Serii Warsztatów   Edukacyjnych dla 
Nauczycieli Tańca i Liderów Środowiska oraz 
Wyższej Szkoły Sztuk Performatywnych (Bytom). 
Tworzy autorskie spektakle w ramach Labora‑
torium Choreograficznego ŚTT, Festiwalu Sztu‑
ki Wysokiej oraz we współpracy z teatrami 
muzycznymi, instytucjami kultury, fundacjami. 
Od 2007 roku wykładowca polskiej techniki 
tańca współczesnego i form teatru tańca na 
Wydziale Teatru Tańca oraz zajęć ze świadomo‑
ści pracy z ciałem na Wydziale Aktorskim PWST 
w Krakowie.

mojego, noszącego tytuł Rosa, prezentowane 
były choreografie Sanne van der Put oraz 
Neel Verdoom. Widzowie podkreślali ener‑
getyczność prezentacji mojej grupy, a jedną 
z piękniejszych recenzji, jaką usłyszałam po 
przedstawieniu od absolwentki Codarts, było 
stwierdzenie „chciałabym kiedyś zatańczyć 
w takim przedstawieniu”.

Możliwość pracy w ramach wymiany 
międzyuczelnianej Erasmus Plus to ważne 
doświadczenie. Opisałam tylko kilka aspek‑
tów takiej wymiany. Ale jest ich mnóstwo: 
wymiana kulturowa, nowe kontakty, moż‑
liwość obserwowania pracy innych, pozna‑
nie nowego środowiska, dostosowanie wła‑
snych metod pracy do zastanych okoliczności, 
umiejętność dopasowania się bez konieczno‑
ści gubienia siebie, rozwój osobistych umie‑
jętności…

fot. Melanie Heller
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moja postawa nauczyciela tańca klasyczne‑
go, technik wspomagających, wychowaw‑
cy i nauczyciela zasad charakteryzacji była 
zawsze postawą otwartą na ucznia, na dosko‑
nalenie zawodowe. Czynna praca zawodowa 
w szkole baletowej, artystyczny charakter 
tej szkoły, a i mój odpowiedzialny status 
nauczyciela tańca klasycznego zobowiązywa‑
ły mnie do systematycznego podejmowania 
dodatkowego kształcenia i podnoszenia kwa‑
lifikacji. Jest bowiem rzeczą ogólnie wiado‑
mą, że profesjonalizm nauczyciela to lepsze 
wyniki w pracy z uczniem, to potencjalnie 
większy prestiż szkoły, w której się pracu‑
je. W relacji nauczyciel‑uczeń obie strony 
powinny podlegać, według mnie, ciągłej 
edukacji. Mój udział w kursach i szkoleniach 
zawodowych, poznawanie technik, stylów 
i metodyki nauczania europejskich i ame‑
rykańskich szkół tańca traktowałam jako 
obligatoryjny. Także techniki tańca współ‑
czesnego stanowiły dla mnie spektrum mojej 
wiedzy o tańcu w ogóle, stanowiły moty‑
wację do moich poszukiwań, także w tym 
kierunku. Poszerzałam wiedzę zawodową, 

Wyjazd do Essen
w ramach programu

Erasmus +
BOŻENA SĘKALA

W kwietniu 2016 roku miałam moż‑
liwość spędzenia tygodnia w Folkwang Uni‑
versität der Künste w Essen (Niemcy) jako 
uczestnik programu Erasmus +. Wyjazd 
ten miał na celu podniesienie umiejętności 
i kompetencji w zakresie nauczania techniki 
tańca klasycznego dla tancerzy nieklasycz‑
nych i aktorów. Pobyt w Essen stał się dla 
mnie inspiracją, wskazówką w procesie two‑
rzenia i usystematyzowania własnych metod 
pracy w zakresie techniki tańca klasycznego 
dla aktora ‑tancerza, a zarazem udzielił odpo‑
wiedzi na wiele pytań. Był wspaniałą okazją 
do zaspokojenia mojej ciekawości i ambicji 
zarówno w sferze intelektualnej, jak i emo‑
cjonalnej, również upewnienia się, że moje 
wieloletnie doświadczenie pedagogiczne 
pozwala mi podążać dobrą drogą i dobrym 
kierunku. 

Ponadtrzydziestoletni staż pracy w szkole 
baletowej charakteryzuje mój dorobek arty‑
styczny, zaangażowanie w życie zawodowe, 
a także na rzecz najbliższego mi środowiska. 
Kiedy dokonałam potrzebnego mi podsu‑
mowania, okazało się, ku mej radości, że 
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rozwiązanie z mozolną pracą. Natomiast 
dla tych, którzy twórczość mają we krwi, 
rozwiązywanie problemów staje się prawdzi‑
wym wyzwaniem, pretekstem do żmudnych 
poszukiwań.

Współczesna dydaktyka przywiązuje dużą 
wagę do rozwoju kompetencji kluczowych 
u studentów (łączących wiedzę, umiejęt‑
ności i postawy odpowiednie do sytuacji). 
Ogromna jest więc rola wykładowcy, który 
jest odpowiedzialny za rozwój studentów. 
Ważnym aspektem pracy ze studentami jest 
wzbudzanie i podtrzymywanie w nich chęci 
do wywiązywania się z nałożonych obowiąz‑
ków, czyli motywacja. Motywowanie zawsze 
dotyczy konkretnej sprawy, jakiegoś zadania. 
W zależności od okoliczności, może odnosić 
się do różnych sfer psychiki człowieka, może 
dotyczyć zarówno sfery intelektualnej, jak 
i emocjonalnej (np. ciekawości, ambicji, prak‑
tycznej użyteczności).

Motywacja rozpoczyna się od momen‑
tu zapoznania studentów z treścią zadania, 
a kończy z chwilą uzyskania wyniku. Moty‑
wowanie studentów ma więc na celu ich akty‑
wizację, zachęcanie do wysiłku i systematycz‑
ności. Dzięki odpowiedniej motywacji można 
nie tylko przyspieszyć rozwój studentów, 
ale też kształtować w nich obowiązkowość 
i odpowiedzialność za własny rozwój. To 
proces ciągły, ściśle związany ze zmiennością 
i różnorodnością zadań i okolicznością ich 
wykonywania.

Wyjazd szkoleniowy do Folkwang Univer‑
sität der Künste postrzegam w stu procen‑
tach jako wartościowy i edukujący. Moim 
opiekunem był pełen humoru, żywiołowy 
i energiczny prof. Ingo Meichsner. Obser‑
wując jego lekcje z II i III rokiem, mogłam 
odczuć, jak ogromna motywacja towarzyszy 
młodym ludziom. Jego zdrowe, rozsądne 
i łagodne metody, logiczna, pozbawiona non‑
sensów, przemyślana i konsekwentna skład‑

uzyskiwałam dodatkowe kwalifikacje w roz‑
licznych warsztatach, podejmowałam kolejne 
wyzwania. Szkolenia zorganizowane przez 
Centrum Edukacji Artystycznej, w których 
uczestniczyłam poprzez obserwacje lekcji 
prowadzonych przez wybitnych pedagogów 
z Rotterdamu, Frankfurtu, Moskwy, Pary‑
ża, Nowego Jorku. Uczestnictwo w takich 
lekcjach w charakterze ćwiczącego, branie 
udziału w wykładach i dyskusjach na temat 
dydaktyki i stylów technik tanecznych nie‑
wątpliwie wzbogacały moją wiedzę i przygo‑
towanie pedagogiczne.

Szerokie spektrum wieloletnich zaintere‑
sowań wpłynęło na podjęcie przeze mnie 
decyzji o rozpoczęciu pracy ze studentami 
Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu ze specja‑
lizacją: aktor teatru tańca. Z całą pewnością 
mogę stwierdzić, że praca ze studentami jest 
dla mnie niezwykle interesująca i daje mi 
dużo satysfakcji. Fundamentem najbardziej 
efektywnej pracy jest dla mnie dobry pro‑
gram, wybór atrakcyjnych i adekwatnych do 
specyfiki wydziału, potrzeb każdego studen‑
ta z osobna i atrakcyjnych dla grupy metod 
i form pracy, dających satysfakcję osobistą. 
Interesujące, wyzwalają w studentach zaan‑
gażowanie, otwartość i kreatywność oraz 
rozbudzają wrażliwość, twórcze myślenie 
i działanie. Przyświeca mi cel: „Nie nudzić 
na lekcji siebie i uczniów”. Powyższe można 
osiągnąć poprzez wybór i dokładną selekcję 
metod i form pracy, nieustanne doskonalenie 
kompetencji oraz podążanie za rozwojem 
nauki i techniki oraz zmianami zachodzący‑
mi w społeczności akademickiej. Od chwi‑
li podjęcia współpracy ze studentami tego 
wydziału, moja motywacja poznawcza ukie‑
runkowana jest na poznanie specyfiki tego 
wydziału, a przede wszystkim na studentów, 
na każdego z osobna, na ich potrzeby i pro‑
blemy. Dla większości ludzi słowo „problem” 
kojarzy się z czymś negatywnym, a jego 
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nia kombinacji, zmuszająca do użycia nie 
tylko mięśni, ale również szarych komórek, 
to skarbnica inspiracji. Koncentracja stu‑
dentów, uświadomienie celowości każdego 
ruchu, łączenie ćwiczeń w sposób, który 
zmusza do ciągłej kontroli relacji: środek 
ciężkości–baza oporu, wzmacnianie mięśni 
raczej przez powtarzanie kombinacji rucho‑
wych a nie ich komplikowanie, codzienne 
wracanie do podstaw, a przez to ich wzmac‑
nianie i rozszerzanie, to budowanie piramidy 
sukcesu. Sprawność i czystość wykonania 
to prawda tkwiąca w każdym ruchu. Mimo 
że siedziałam w jednym miejscu sali, mia‑
łam wrażenie, że jestem wśród ćwiczących 
studentów albo że to ja prowadzę lekcję. To 
niesamowite uczucie.

Kontakt z wykładowcami i studentami 
Folkwang Universität der Künste to nieza‑
pomniane przeżycie. Oddanie, pasja, zaan‑
gażowanie były jak aura, w której prze‑
bywałam pięć dni i chłonęłam wszystko, 
co było mi dane obserwować. Codzienne 
hospitacje lekcji tańca klasycznego dla tan‑
cerzy tańca współczesnego oraz studentów 
wydziału musicalowego i aktorskiego, kon‑
sultacje z pedagogami tańca klasycznego na 
temat dydaktyki i metodyki nauczania tego 
tańca na konkretnych wydziałach, a także 
zapoznanie się z programem nauczania to 
doskonały materiał do analizy porównaw‑
czej i poszukiwania inspiracji w procesie 
rozwoju i doskonalenia własnych metod 
pracy. Obserwacja innych zajęć to dopeł‑
nienie procesu poznania funkcjonowania 
tej uczelni. 

Miałam również przyjemność uczestniczyć 
w zajęciach nauczycielek tańca klasycznego: 
prof. Etsuko Akiya i prof. Lynne R. Charles, 
nauczycieli tańca współczesnego dr Stepha‑
na Brinkmanna, Giorgii Maddammy oraz 
nauczycielki flamenco Marii Del Mar. Profe‑
sjonalizm, rzetelność oraz estetyka ćwiczeń 

utwierdziły mnie w przekonaniu, że na naukę 
nigdy nie jest za późno, nawet gdy samemu 
jest się nauczycielem. Z wielką przyjemnością 
mogę stwierdzić, że pobyt w pełni spełnił 
moje oczekiwania i zmotywował mnie do 
twórczego działania.

BOŻENA SĘKALA – absolwentka Państwo‑
wej Szkoły Baletowej w Bytomiu oraz Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
na Wydziale Pedagogiki Tańca. Tancerka Opery 
Śląskiej w Bytomiu i Teatru Wielkiego w Łodzi, 
od 1985 roku pedagog tańca klasycznego w Ogól‑
nokształcącej Szkole Baletowej im. Ludomira 
Różyckiego w Bytomiu  ‑ od 2001 roku nauczyciel 
dyplomowany, a od 2012 roku również pedagog 
baletu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
Przygotowała uczennice do dziewięciu dyplomów, 
tworzyła liczne prace choreograficzne dla uczniów 
szkoły. Uczestniczyła w międzynarodowym projek‑
cie Twins 2010 (Polska, Niemcy, Francja) w latach 
2008 ‑2011. Była członkiem jury konkursów tańca 
w   Bytomiu, Gdańsku i we Wrocławiu. Za swoje 
osiągnięcia w pracy pedagogicznej została nagro‑
dzona przez ministra kultury honorową odzna‑
ką „Zasłużony dla kultury polskiej”, otrzymała 
Nagrodę Prezydenta Miasta Będzin i Bytom (dwu‑
krotnie) oraz wyróżnienie w I Międzynarodo‑
wym Konkursie Baletowym „Złote pointy” 2008 
w Szczecinie.
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Proponowane przeze mnie ćwiczenia 
zwiększają ogólną elastyczność i sprawność 
ciała, poprawiają postawę. Systematycznie 
wykonywane, polepszają sprawność ruchową 
i wytrzymałość oraz pozwalają zachować rów‑
nowagę mięśniową. Wypracowują giętkość 
kręgosłupa, przy jednoczesnym jego wzmoc‑
nieniu i rozciągnięciu. Rozwijają ruchomość 
w stawie biodrowym, zwiększając jego zakres 
w położeniu en dehors. Przygotowują w ten 
sposób studentów do wykonywania ćwiczeń 
w technice tańca klasycznego. Rozpoczęcie 
wykonywania ćwiczeń wymaga skupienia nad 
tym, co w danym momencie jest do zreali‑
zowania, jakich mięśni trzeba używać oraz 
w jakiej przestrzeni w danym momencie 
znajduje się ciało. W konsekwencji ćwiczenia 
pomagają wypracowywać świadomość ruchu 
i precyzję wykonania. Brak skupienia podczas 
tego treningu pozbawia studentów kontro‑

Przygotowanie 
 do nauki 
tańca klasycznego

BOŻENA SĘKALA

li nad ciałem i ruchem. Podstawą dobrego 
wykonania proponowanych ćwiczeń jest kon‑
centracja, pozwalająca na zachowanie nie‑
zwykle ważnego tutaj prawidłowego ułożenia 
ciała. Każde ćwiczenie podczas tego treningu 
powinno być wykonywane powoli i z uwagą, 
ze świadomością położenia kręgosłupa, mied‑
nicy i klatki piersiowej względem siebie. Tak 
więc koncentracja, prawidłowe ułożenie ciała 
i umiejętność panowania nad nim w ćwicze‑
niach wykonywanych na macie przynoszą 
oczekiwane efekty w wypracowaniu konkret‑
nych grup mięśniowych, bez niepożądanych 
przeciążeń, które mogą występować np. pod‑
czas pracy w pozycji stojącej.

Wykonywanym ćwiczeniom towarzyszył 
będzie wysiłek fizyczny. Przezwyciężanie 
wysiłku fizycznego i pokonywanie trudności 
w miarę upływu czasu sprawi, że ćwiczący 
będą silniejsi, bardziej wytrwali i odporni na 
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zmęczenie. Poprzez zaproponowany trening 
jesteśmy w stanie wpłynąć na elastyczność 
mięśni i ścięgien, ruchomość stawów (zwłasz‑
cza biodrowych), na skorygowanie pewnych 
braków. Możemy wpłynąć na fizyczne i men‑
talne rozgrzanie i przygotowanie do rozpo‑
częcia lekcji tańca klasycznego.

Przed przystąpieniem do zaproponowanego 
treningu mięśnie powinny już zostać rozgrza‑
ne. Jako rozgrzewkę można zastosować np. 
marsz, szybki marsz, bieg, przeskoki i pod‑
skoki, wymachy i krążenie ramion, skłony, 
przysiady itp, oraz ćwiczenia oddechowe. 
Oddech to życie, panowanie nad nim to 
klucz do świadomości, dobrego samopoczu‑
cia, do poczucia kontroli. Dzięki kontroli 
oddechu ruchy są płynne, nie ma miejsca na 
przypadek. Zespolenie oddechu z ciałem jest 
niezwykle ważnym aspektem w zapropono‑
wanym zestawie ćwiczeń. Jest nieodzownym 
elementem we wszystkich działaniach fizycz‑
nych. Wyróżniamy dwa tory oddychania: 
górny – klatką piersiową i dolny – brzuchem. 
Ważne jest, by uczestnicy poznali te dwa 
sposoby oddychania i sprawnie zastosowali 
je w pracy.

Zestaw ćwiczeń dla studentów I roku 
w pierwszych dwóch miesiącach nauki; ćwi‑
czenia wykonywane są na początku lekcji 
tańca klasycznego:

• czas trwania – początkowo (około miesiąca) 
zajmują 45 minut lekcji, następnie 20 ‑30 minut; 
• ćwiczenia wykonywane są na macie w pozy‑
cjach: leżącej (na plecach i brzuchu) oraz 
w pozycji siedzącej; 

• ćwiczenia wykonywane są w grupie 
i indywidualnie;

• każde ćwiczenie wymaga szczegółowego 
objaśnienia i pokazu;

• ćwiczenia powinny być wykonywane na 
macie.

1. Pozycja wyjściowa – leżenie na plecach, 
nogi ugięte, ustawione w pozycji równoległej, 
rozsunięte na szerokość bioder. Powolne doci‑
skanie oburącz prawej zgiętej nogi do klatki 
piersiowej, pachwina jest swobodna, kręgo‑
słup i biodra nie odrywają się od podłogi. 
Zmiana nogi. Ćwiczenie wykonać w rozlicze‑
niu na 1 ‑8 dla dwóch nóg, powtórzyć 8 razy. 
2. Pozycja wyjściowa ad. 1. Powolne dociśnię‑
cie nogi do klatki piersiowej i odprowadzenie 
jej w bok bez naruszenia ustawienia bioder 
i kręgosłupa, następnie powrót nogi do klatki 
piersiowej i do pozycji wyjściowej. Zmienić 
nogę. Ćwiczenie wykonać w rozliczeniu 1 ‑8, 
powtórzyć 8 razy.

3. Pozycja wyjściowa ad. 1. Unoszenie 
miednicy do góry, pracują przede wszystkim 
mięśnie dna miednicy, biorą również udział 
mięśnie pośladkowe – podczas unoszenia 
miednicy w górę od dołu następuje kontrolo‑
wana praca obręczy miednicznej i klatki pier‑
siowej. Podniesienie miednicy do góry łączyć 
z wydechem i zmniejszeniem obwodu klatki 
piersiowej. Ćwiczenie wykonać w rozliczeniu 
1 ‑4, powtórzyć 8 razy.

4. Pozycja wyjściowa ad. 1. Na 1, szybkie 
podniesienie korpusu do siadu, kręgosłup się 
prostuje, nogi nie zmieniają położenia. Uno‑
szenie rąk z ciałem, do momentu uzyskania 
położenia równoległego z podłogą. Wdech. 
Przy odliczaniu „2, 3, 4” wraz z wydechem – 
zejście korpusu na podłogę (opuszczając kręg 
po kręgu, jak gdyby rozgniatając pod każdym 
kręgiem cytrynę). W czasie wydechu żebra 
zmniejszają swoją objętość, następuje aktyw‑
ne przyklejenie pępka do środka miednicy 
i spokojne opuszczenie na podłogę do pozycji 
wyjściowej. Ręce (wraz z ciałem) opuszczają 
się na podłogę.

5. Pozycja wyjściowa – siad prosty, pod‑
party rękami z tyłu, nogi w pozycji VI, stopy 
złączone. Wykonanie flex, demi ‑point, point 
w rozliczeniu 1 ‑4, point, demi ‑point, flex 
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w rozliczeniu 1 ‑4, seria 4 powtórzeń, następ‑
nie skrócenie wykonania do 1 ‑2, powtórzyć 8 
razy. Podczas wykonania flex – uniesienie pięt 
nad podłogę.

6. Pozycja wyjściowa – siad prosty, pod‑
party rękami z tyłu, nogi w pozycji I, małe 
palce przylegają do podłogi. Wykonanie flex, 
demi ‑point, point w pozycji I, w rozliczeniu 
1 ‑4, point, demi ‑point, flex, w rozliczeniu 
1 ‑4, serię 4 powtórzeń, następnie skrócenie 
wykonania do 1 ‑2, powtórzyć 8 razy.

7. Pozycja wyjściowa – siad prosty, pod‑
party rękami z tyłu, nogi w pozycji VI, stopy 
złączone, naciągnięte point. Na preparation 
1 ‑4, podniesienie prostych rąk w górę lub do 
pozycji III, mocno podciągnąć krzyż, zrobić 
wdech. Na 1 ‑4 wykonanie skłonu do przodu 
do nóg z wydechem, kontynuując wydłużenie 
kręgosłupa, można chwycić stopy i docią‑
gnąć ciało do nóg, na końcu głowę. Następ‑
nie na 1 ‑4, powrót do pozycji wyjściowej. 
8. Pozycja wyjściowa – leżenie na plecach, 
ręce wzdłuż ciała, nogi mocno wykręcone 
flex, małe palce dotykają podłogi. Wolne 
unoszenie nóg na zmianę do góry na wyso‑
kość ok. 45 st. Powtórzyć ćwiczenie z unie‑
sieniem nóg na wysokość ok. 90 st.

9. Pozycja wyjściowa – leżenie na plecach, 
ręce za głowę, nogi w pozycji VI. Szybki 
charakter ćwiczenia. Na 1 – siad prosty, ręce 
w górę proste lub do III pozycji, na 2 – skłon 
do nóg, na 3 – wyprost, ręce w górę, na 
4 – leżenie, zejście przez rolowanie odcinka 
lędźwiowego do pozycji wyjściowej. Ćwicze‑
nie wykonujemy dopiero po miesiącu pracy 
(do decyzji).

10. Pozycja wyjściowa – siad z kolanami 
podciągniętymi do klatki piersiowej, stopy 
przy pośladkach. Chwycenie od wewnątrz 
rękoma za stopy, na 1 ‑4 wykręcenie nóg do 
żabki, dociskanie rękami nóg w żabce do 
podłogi, na 1 ‑4 powrót do pozycji wyjścio‑
wej.

11. Pozycja wyjściowa – siad z kolana‑
mi zgiętymi w żabce, ręce chwytają stopy 
flex od wewnątrz z góry. Trzymając ręko‑
ma stopy, następuje wyprostowanie 
kolan z jednoczesnym skłonem korpu‑
su do nóg. Wyprowadzenie stóp piętami 
do przodu, bez odrywania ich od podłogi. 
12. Pozycja wyjściowa – siad w małej żabce, 
ręce za udami, korpus wyprostowany. Na 1 ‑4 
podnieść ręce w górę i wyciągnąć się jak naj‑
dalej w przód. Powrót do pozycji wyjściowej 
na 1 ‑4, zacząć od podniesienia rąk w górę. 
Składanie się w pachwinach, kładzenie brzu‑
cha na podłogę. Połączenie ćwiczenia z wyde‑
chem podczas zejścia w dół.

13. Pozycja wyjściowa – z małej żabki 
otwarcie jednej nogi do boku, wyprostowanej 
ze stopą flex. Wykonanie wdechu na 1, unie‑
sienie rąk bokiem do góry, wykonanie skłonu 
na 2, przede wszystkim w pachwinach, do 
przodu w dal z wydechem. Wyprostowanie 
przez górę z silnym podciągnięciem krzyża 
i lędźwi, powrót do pozycji wyjściowej.

14. Pozycja wyjściowa – siad w dużej żabce, 
ręce z tyłu za udami, dotykają podłogi. Na 
1 ‑4 wdech z podniesieniem rąk w górę i pod‑
ciągnięciem kręgosłupa w odcinku krzyżowo‑
 ‑lędźwiowym, skłon do przodu przede 
wszystkim w pachwinach. Na 1 ‑4 powrót do 
pozycji wyjściowej poprzez wydłużenie kor‑
pusu w dal nad podłogą.

15. Pozycja wyjściowa – siad z otwar‑
tymi nogami w bok i stopami flex, ręce 
otwarte w bok do II pozycji. Skłony w bok 
naprzemiennie do prawej i do lewej nogi. 
Na 1 – wdech z podciągnięciem kręgosłupa 
i wydłużeniem rąk w dal – alonge, na 2 – 3 
– wykonanie skłonu do prawej nogi, prowa‑
dząc lewą rękę przez III pozycję w kierunku 
nogi. Na 4 – powrót do pozycji wyjściowej, 
z otwarciem ręki do II pozycji.

16. Pozycja wyjściowa – siad z otwartymi 
nogami w bok i stopami flex, ręce otwarte 
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w bok do II pozycji. Skłony naprzemiennie 
do prawej i do lewej nogi – przodem, kierując 
korpus z przeciwną ręką. Zmiana kierunku 
następuje przez dynamiczny wyprost i powrót 
do pozycji wyjściowej. Rozliczenie i oddech – 
jak w ćwiczeniu nr 15.

17. Pozycja wyjściowa – siad z otwartymi 
nogami do boku flex, ręce w II pozycji. Na 1 
– podciągnięcie krzyża w górę i uniesienie rąk 
do pozycji III, wykonanie skłonu w przód się‑
gnięciem możliwie najdalej rękoma przed sie‑
bie i z wydłużeniem kręgosłupa. Na 7 – 8 wej‑
ście powrotne do pozycji wyjściowej. Pierwsza 
część ćwiczenia wykonana z wydechem. 
18. Pozycja wyjściowa – klęk prosty, ręce 
opuszczone wzdłuż ciała, pozostają w tym 
ułożeniu podczas ćwiczenia. Odchylenie pro‑
stego jak deska korpusu w tył w tempie 
na 1 ‑4. Powrót w tym samym rozliczeniu. 
Następnie ćwiczenie wykonać na 1 ‑2 zejście 
w tył i powrót na 3 ‑4.

19. Pozycja wyjściowa – klęk prosty z roz‑
suniętymi kolanami na szerokość bioder, ręce 
splecione z tyłu za plecami, pozostają w tym 
położeniu do końca ćwiczenia. Wyciągnięcie 
korpusu w górę, przegięcie w talii w tył pod 
łopatkami w kierunku stóp (głowa do stóp). 
Następnie wykonanie pozycji relaksującej 
kręgosłup, tzw. żółwia – wykonanie siadu na 
piętach, rozciągnięcie kręgosłupa w przód 
z głową na podłodze, uniesienie rąk splecio‑
nych nad głową. Ćwiczenie powtórzyć.

20. Pozycja wyjściowa – leżenie na brzuchu, 
ręce zgięte w łokciach, oparte na podłodze 
przy klatce piersiowej. Wygięcie kręgosłupa 
pod łopatkami poprzez częściowe wyprosto‑
wanie rąk bez oderwania brzucha, kontrolu‑
jąc opuszczenie ramion. Następnym etapem 
jest dociągnięcie głowy do stóp (tzw. foczka).

21. Pozycja wyjściowa – leżenie na brzuchu 
z ugiętymi kolanami, dłonie trzymają stopy 
od zewnątrz za kostki przez cały czas. Unie‑
sienie i wygięcie kręgosłupa poprzez naprę‑

żenie rąk i prostowanie kolan w dal i w górę 
(tzw. położenie kołyski). Następnie pozycja 
relaksująca – rozluźnienie i opuszczenie kolan 
oraz korpusu na podłogę. Ćwiczenie wykonać 
w rozliczeniu na 1 ‑4 uniesienie i na 1 ‑4 relax.

22. Pozycja wyjściowa – pozycja ad. 21, 
wygiąć i wyciągnąć korpus, uzyskać stabilizację 
pozy i wprowadzić ciało w stan kołysania przód 
– tył: „kołyska”. Wykonanie 8 ‑16 powtórzeń. 
23. Pozycja wyjściowa – leżenie na brzuchu, 
ręce pod brodą, stopy w I pozycji. Stopy 
pozostawić przyklejone do podłogi. Uniesie‑
nie i odchylenie korpusu, ręce unieść do boku 
lub (jeśli jest to możliwe) poprowadzić do 
III pozycji. Wytrzymanie w tym położeniu 
1 ‑4. Następnie relaks 1 ‑4 w pozycji leżą‑
cej na brzuchu. Wykonanie 4 ‑8 powtórzeń. 
24. Pozycja relaksująca kręgosłup – wykona‑
nie ponownie „żółwia”.

25. Pozycja wyjściowa – leżenie na brzuchu, 
nogi zgięte w żabce. Ułożenie rąk na kostkach 
nóg i poprzez prostowanie łokci, odchylenie 
korpusu do tyłu. Brzuch utrzymany na pod‑
łodze, podnosi się tylko górna część korpusu 
– aktywne przegięcie pod łopatkami.

26. Pozycja wyjściowa – leżenie na plecach, 
nogi w pozycji VI. Unoszenie nóg na zmianę 
w górę i dociąganie jak najbliżej korpusu. 
Wykonanie 4 powtórzeń z prawej i lewej nogi 
flex, następnie to samo point. Unoszenie nogi 
wykonać w rozliczeniu na 1 ‑8.

27. Pozycja wyjściowa – pozycja ad. 
26. Wykonanie energicznych rzutów nogi 
w górę grand battement. Zwrócenie uwagi 
na jakość rzutu, nogi utrzymują wykrę‑
cenie, szczególnie ważne podczas powro‑
tu nogi na podłogę. Rzut na 1, powrót 
na 2. Wykonanie serii 1 ‑8 wyrzutów. 
28. Pozycja wyjściowa – leżenie na brzuchu, 
ręce zgięte przy klatce piersiowej. Wykonanie 
energicznych rzutów nóg grand battement 
w tył. Wykonanie serii 1 ‑8 powtórzeń z pra‑
wej i z lewej nogi.
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29. Pozycja wyjściowa – klęk podparty, 
noga prawa przygotowana, z tyłu prosta 
z naciągniętą stopą point. Wykonanie ener‑
gicznych rzutów nóg do tyłu – grand batte-
ment. Wykonanie serii 1 ‑8 powtórzeń z pra‑
wej i z lewej nogi w rozliczeniu 1 ‑2. Ważne 
jest zwrócenie uwagi podczas rzutu nogi na 
utrzymanie łopatek na jednej wysokości.

30. Pozycja wyjściowa – stanie w II pozycji 
parallel, skłony korpusu w dół. Wykonanie 
wdechu na 1, wyciągnięcie korpusu w górę, 
powolny skłon w dół, pilnując wydłużenia 
w odcinku lędźwiowym. Wykonanie 4 skło‑
nów prostym odcinkiem lędźwiowym w roz‑
liczeniu 1 ‑8. Następnie, wykonanie 4 skło‑
nów głębokich aż do złożenia ciała z nogami, 
a nawet sięgając korpusem, jak gdyby pomię‑
dzy nogi. Powrót następuje poprzez jeszcze 
większe wydłużenie w odcinku lędźwiowym. 
Ćwiczenie połączyć z wydechem – pogłębia‑
nie skłonu jest wtedy bardziej efektywne.
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Stretching, czyli rozciąganie, w swojej 
najbardziej podstawowej formie jest działa‑
niem naturalnym i automatycznym. Ludzie 
często rozciągają się instynktownie po prze‑
budzeniu ze snu lub po długim okresie bez‑
czynności. Włączenie stretchingu do codzien‑
nych treningów lub do zwykłego planu dnia 
jest tak samo istotne dla zdrowia i ciała. 
W przypadku tancerzy rozciąganie jest klu‑
czowe podczas codziennego treningu, przy‑
biera różne formy w zależności od potrzeb, 
sytuacji i celu. 

Stretching jest niezbędny do poprawy ela‑
styczności mięśni i zakresu ruchu. Wraz ze 
starzeniem się organizmu, mięśnie mogą stać 
się bardziej sztywne i zakres ruchu w stawach 
może zostać zminimalizowany. W sytuacji 
tancerza brak elastyczności może spowo‑
dować, że poruszanie stanie się wolniejsze 
i mniej płynne, przez co tancerz może stać 
się bardziej podatny na występowanie nad‑
miernych napięć mięśni lub innych urazów 
tkanek miękkich, co w konsekwencji może 
stanowić utrudnienie aktywnego stylu życia. 
Z kolei zwiększeniu elastyczności towarzyszy 
poprawa równowagi i koordynacji ruchowej.

Chroniczne napięcie mięśni może także 
oddziaływać negatywnie na postawę ciała. 
Stretching pomoże zapewnić prawidłową 
posturę poprzez rozciągnięcie napiętych mię‑
śni, wspierających układ kostny i kręgosłup. 
Przykładowo, stretching mięśni krzyżowych, 
klatki piersiowej oraz ramion ma ogromne 
oddziaływanie na lepszą kondycję kręgosłupa 
i może znacząco poprawić wygląd sylwetki. 
Wpływ stretchingu na leczenie i unikanie 
obrażeń jest wciąż tematem dyskusyjnym, 
natomiast zostało udowodnione naukowo, że 
wspomaga on zwiększenie przepływu krwi 
do mięśni. Ten wzrost przepływu krwi niesie 
ze sobą większy dopływ składników odżyw‑
czych do stawów i mięśni, co zmniejsza bole‑
sność i pomaga przyspieszyć ich regenerację. 
Im mniej obolałe mięśnie, tym mniej bolesne 
będą ćwiczenia, a także ciało po trenin‑
gu. Gdy tancerz dozna urazu lub przecią‑
żeń, odczuwa stres związany z koniecznością 
podjęcia przerwy w aktywności zawodowej. 
Każda przerwa wiąże się z trudnościami 
powrotu do formy, a uraz obniża spraw‑
ność narządu ruchu i wymaga rehabilitacji. 
W celu poprawy sprawności fizycznej oraz 

Zalety rozciągania
BOŻENA SĘKALA
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zmniejszenia ryzyka przeciążeń i kontuzji 
tancerze powinni korzystać systematycznie 
z różnych technik wspomagających, które 
mogą mieć korzystny wpływ na ich ciało, 
a tym samym na poprawę ogólnej motoryki 
i równowagi mięśniowej. Do tancerzy nale‑
ży decyzja, którą metodę zastosować, która 
będzie adekwatna do ich potrzeb. Niezwykle 
przydatne są techniki takie jak pilates, joga, 
barre au sol, ale także techniki: Aleksandra 
lub Feldenkraisa. 

Stretching a stres
Każdy człowiek jest narażony na działanie 

stresu. Jego nagromadzenie powoduje napię‑
cie mięśni. To może mieć trwały i negatywny 
wpływ na niemal każdą z części ciała. Stret‑
ching w takiej sytuacji może pełnić funk‑
cję terapeutyczną, rozciągnąć spięte i zbite 
w wyniku stresu mięśnie, poprzez lepsze 
ukrwienie dotlenić i uspokoić. Dopełnieniem 
tych czynności jest prawidłowe oddychanie. 
Oddech to nasze życie, panowanie nad nim 
to klucz do świadomości, dobrego samopo‑
czucia, do poczucia kontroli. Dzięki kontroli 
oddechu ruchy są płynne, nie ma miejsca 
na przypadek. Zespolenie oddechu z ciałem 
jest niezwykle ważnym aspektem rozciąga‑
nia. Tak więc ćwiczenia rozciągające mają 
potężne zdolności niwelowania stresu, a już 
niewielka ilość czasu (10 ‑15 minut) poświę‑
cona na rozciąganie może pomóc uspoko‑
ić umysł, zapewniając człowiekowi przerwę 
psychiczną, dając organizmowi szansę na 
doładowanie.

Rozgrzewka
Przed przystąpieniem do stretchingu mię‑

śnie powinny już zostać rozgrzane. Jako 
rozgrzewkę można zastosować następujące 
ćwiczenia:

• pozycja siedząca, nogi zgięte i rozsunięte 
na szerokość bioder, ręce obejmują kolana; 

powolne zejście w dół – roll down – do pozy‑
cji leżącej, powrót wykonać przez roll up – 
powolne wstawanie; w końcowej fazie ruchu 
przejście do wyciągnięcia ciała nad nogami 
w kierunku kolan, poprzez wdech – wydech 
uaktywnić pracę centrum, podczas skłonów 
rozciągać plecy;

• pozycja leżąca, nogi zgięte, ręce obej‑
mują kolana; unieść głowę w kierunku 
kolan i zatrzymać w tym położeniu, wypro‑
stować jedną nogę, dwie ręce obejmują 
nadal nogę zgiętą; zmienić nogę i ręce; 
ćwiczenie powtórzyć w wolnym tempie 
kilka razy, po czym wykonać te zmiany 
w szybszym tempie; pozycja relaksująca – 
jak na początku;

• pozycja leżąca, nogi zgięte, ręce splecione 
za głową, praca nóg jak wyżej; dodać skręty 
tułowia po przekątnej, kierując łokieć prawej 
ręki do lewego kolana; zacząć ćwiczenia 
w wolnym tempie, po czym w szybkim tempie 
wykonać dziesięć kolejnych zmian;

• pozycja stojąca, nogi ustawione paralell, 
rozsunięte na szerokość bioder; przy wdechu 
ręce w górę, plié ze skłonem i wymachem rąk 
przez przód do tyłu – wydech; powrót do 
wyprostu z uniesieniem rąk w górę – wdech; 
ćwiczenie wykonać dziesięć razy;

• pozycja stojąca jw., wymachy rąk naprze‑
miennie w górę i w dół; ręce wykonują 
zmiany przez przód na wysokości ramion, 
jedna z rąk do góry z lekkim pociągnięciem 
za siebie, druga z przodu kieruje się po skosie 
w dół do tyłu; ćwiczenie wykonać w wolnym 
i szybkim tempie; dziesięć powtórzeń w każ‑
dym tempie;

• to samo ćwiczenie można wykonać 
z zastosowaniem plié podczas zmiany rąk 
z przodu, z wyprostem podczas rzutu rąk;

• pozycja stojąca, nogi ustawione równole‑
gle – paralell, wolne skłony w bok połączone 
z oddychaniem; wykonać wdech w pionowej 
pozycji, wydech ze skłonem w bok;
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• pozycja VI, wejść na relevé na dwie nogi, 
następnie zejść na prawą nogę na całą stopę, 
a lewą docisnąć na półpalcu; wykonywać 
powolne zmiany nóg przez relevé, używając 
nacisku i rolowania stóp podczas pracy;

• demi plié w VI pozycji; na plié unieść 
pięty nad podłogę – relevé roll up; wypro‑
stować kolana unosząc jeszcze wyżej pięty, 
opuścić pięty na podłogę – roll down; praco‑
wać przez płynne zmiany położeń aktywnymi 
mięśniami stóp;

• pozycja VI, unieść pięty nad podłogę 
– relevé; zejść na całe stopy, plié, wyprost; 
ćwiczenie powtórzyć 16 razy;

• marsz w miejscu z unoszeniem 
nóg w górę zgiętych pod kątem pro‑
stym w pachwinie i stawie biodrowym; 
• bieg w miejscu; zacząć spokojnie (przyspie‑
szając stopniowo), zwiększając siłę wybicia 
i wysokość odrywanej nogi;

• podskoki i przeskoki, można wykonywać 
w miejscu lub z niewielkim przesunięciem. 
Rozgrzewka powinna trwać 10 ‑15 minut.

Niektóre z głównych korzyści rozciągania
Regularne rozciąganie jest równie ważne, 

jak regularne ćwiczenia. Zamiast starać się 
rozciągnąć całe ciało, należy skoncentrować 
się na konkretnym jego obszarze. Więcej 
czasu należy poświęcić oddzielnie każdemu 
odcinkowi.

• pomoc w poprawie elastyczności (zwięk‑
sza zakres ruchu);

• pomoc w utrzymywaniu prawidłowej 
postawy poprzez wydłużenie napiętych mię‑
śni, które „odciągają” obszary ciała od zamie‑
rzonej pozycji; 

• zmniejszenie obrażeń poprzez przygo‑
towanie mięśni do pracy przed właściwym 
treningiem;

• zwiększenie dopływu krwi i składników 
odżywczych do mięśni, co może zmniejszyć 
bolesność mięśni;

• nawet krótki okres czasu (10 ‑15 minut) 
rozciągania może uspokoić umysł, zapewnić 
spokój mentalny i dać ciału szansę na doła‑
dowanie;

• pozwala uwolnić napięcie fizycznie i psy‑
chicznie.

Przykład: 
stretching na zakończenie lekcji tańca 
Bardzo ważnym elementem treningu zawo‑

dowych tancerzy jest wykonanie stretchingu 
po zakończeniu treningu właściwego – lekcji 
tańca. Należy poświęcić kilka dodatkowych 
minut na rozciąganie mięśni nóg, ramion 
i pleców. Stretching po treningu uspakaja 
i niweluje napięcia, jest środkiem do zlikwi‑
dowania niepotrzebnych przeciążeń i napięć 
mięśni. W pełni je rozluźnia, regeneruje 
i przygotowuje do następnego dnia. Jest rów‑
nież doskonałym środkiem do zwiększenia 
rozwartości i amplitudy ruchu.

Przykłady ćwiczeń:
pozycja VI na stojąco twarzą do drążka lub 

ściany, równoległe stopy, ćwiczenie łączą‑
ce rozciąganie pleców i nóg – tzw. steping 
(kroczki); zaczynając przejścia od prawej nogi 
wykonać przejścia przez półpalce w miejscu 
w pozycji VI; kontynuując przejścia przez 
półpalce, odchodzić w tył; dalekie wysunięcie 
nogi w prawej w tył, stanąć w szerokim wypa‑
dzie przód – tył na lewej nodze, opuszczenie 
pięty z naciskiem na podłogę i aktywne roz‑
ciąganie łydki nogi prawej; środek ciężkości 
jest na lewej nodze, na plié dopasowanym 
do możliwości nogi rozciąganej; podczas 
tego stretchingu można unieść piętę na pół‑
palec i ponownie docisnąć piętę do podłogi, 
a nacisk dopasować do aktualnego stanu (do 
potrzeb danego dnia); następnie przenieść 
ciężar ciała na nogę prawą, wyprostować ją 
i rozciągać nogę lewą z jednoczesnym wydłu‑
żaniem mięśni pleców; można rozciągać plecy 
schodząc jeszcze niżej w kierunku nogi przed‑
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niej (lewej) – dwie nogi teraz są proste; 
powrót do pozycji VI w plié; całe ćwiczenie 
powtórzyć z lewej nogi, liczbę powtórzeń 
dopasować do aktualnych potrzeb;

ćwiczenie z jogi: pozycja psa z twarzą 
w dół; zacząć z pozycji leżącej, podniesieniem 
do klęku i przejściem do pozycji psa z głową 
w dół; ćwiczenie powtórzyć kilka razy, uzy‑
skując uspokojenie systemu nerwowego i spo‑
wolnienie pulsu; pomoc w rozciągnięciu krę‑
gosłupa i nóg;

pozycja siedząca, jedna noga jest prosta 
w położeniu flex, druga zgięta i otwarta 
w bok – położenie żabki ze stopą dotykającą 
wewnętrznej strony uda nogi prostej; unie‑
sienie rąk w górę – wdech, skłon do nogi 
prostej jak najdalej w kierunku stopy nogi 
wyprostowanej; w miarę możliwości należy 
spleść dłonie jak najdalej za stopą – by jak 
najbardziej wydłużyć kręgosłup i mięśnie 
pleców; poprzez aktywne podciąganie rzep‑
ki i dociskanie kości kulszowej do podłogi 
nogi wyprostowanej uzyskać jej najpełniejsze 
wydłużenie;

siad w rozkroku, nogi w położeniu flex, 
rzepki podciągnięte do góry (nogi nie skrę‑
cają się do środka); z wydechem skłonić się 
do przodu wydłużając odcinek lędźwiowy 
i boki tułowia, a odcinek piersiowy z łopat‑
kami wyciągnąć do przodu; chwycić za stopy 
i spokojnie, z wydechem, rozciągać nogi 
i kręgosłup; w tym skłonie wykonać jeszcze 
kilka kolejnych spokojnych oddechów; wrócić 
do pozycji wyjściowej; ćwiczenie wykonać 
w zależności od potrzeb kilka razy;

pozycja siedząca, nogi szeroko rozsunięte 
w bok (szpagat); stopy w położeniu flex, 
rzepki skierowane do góry, stopy nie skręcają 
się do środka; wykonać wdech i z wydechem 
schodzić w przód rozciągając maksymalnie 
przywodziciele ud;

ćwiczenie na ruchomość miednicy; wyko‑
nać głęboki wypad na nogę prawą; ręce 

dotykają podłogi, noga lewa jest wyciągnięta 
w tył lekko zgięta i wydłużona na podłodze, 
spokojnie pogłębiać plié na nodze prawej 
i spokojnie, lecz aktywnie rozciągać staw bio‑
drowy nogi lewej; obie nogi są niewykręcone; 
bardzo ważne jest ustawienie stawu kolano‑
wego – nie wolno go skręcić;

to samo ćwiczenie wzbogacić o wyprost 
tylnej nogi – prostować ją opartą na półpalcu 
z pełniejszym rozciągnięciem pleców w kie‑
runku nogi w plié, na której spoczywa ciężar 
ciała; łączyć z oddechem;

ćwiczenie w pozycji leżącej na brzuchu, 
ręce przy klatce piersiowej z boku, broda 
dotyka podłogi, stopy rozsunięte na szero‑
kość bioder; z wdechem unieść głowę i klatkę 
piersiową nad podłogę, kontynuując unosze‑
nie w górę wykonać wydech i jednocześnie 
wyprostować ręce w łokciach; rozciągnąć 
plecy; unieść miednicę, kolana i uda lekko 
nad podłogę – punktami podparcia są tylko 
stopy i dłonie; wytrzymać w tym położeniu 
kilka sekund, z wydechem wrócić do pozycji 
wyjściowej;

pozycja leżąca na plecach, nogi zgięte, kola‑
na założone jedno na drugie, prawa noga jest 
na górze; chwycić rękoma nogę lewą obejmu‑
jąc udo i podnosić przyciągając nogę do klatki 
piersiowej; biodra jednakowo dociskają się 
do podłogi; wytrzymać w tym położeniu kil‑
kanaście sekund; ćwiczenie powtórzyć kilka 
razy i zmienić nogę.
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Spektakle dyplomowe PWST w Krakowie 
2015/2016

Lars von Trier 
DOGVILLE 
przekład – Jacek Kaduczak, reżyseria 
i scenografia – Aleksandra Popławska, 
asystent reżysera – Adam Kasjaniuk, 
muzyka, projekt plakatu – Tomasz Mreńca, 
kostiumy – Maria Matylda Wojciechowska, 
asystent scenografa, rekwizyty – Nikodem 
Cofała, konsultacja literacka – Łukasz 
Sikora, foto – Bartek Barczyk
występują – Weronika Bartold, Agnieszka 
Bielecka, Sylwia Gola, Stephanie Jaskot, 
Karolina Kuklińska, Karol Bernacki, Konrad 
Cichoń, Filip Jasik, Mateusz Marczydło, 
Mateusz Kwiecień 
premiera – 18 stycznia 2016 r.
Scena 210, ul. Straszewskiego 22

JEDNAK PŁATONOW 
wg sztuki bez tytułu Antoniego Czechowa
inscenizacja – Paweł Miśkiewicz, kostiumy 
– Hanka Podraza, asystent reżysera – Jakub 
Skrzywanek (II r. WRD), konsultacje 
muzyczne – Oleg Sznicar, konsultacje 
ruchowe – Jarosław Omorczyk, foto – 
Ewelina Konior ‑Słowińska
występują – Aleksandra Batko, Bartłomiej 
Cabaj, Patryk Czerniejewski, Oskar 
Winiarski, Patryk Kulik, Sandra 
Drzymalska, Mariusz Galilejczyk, Mateusz 
Korsak, Joanna Połeć, Joanna Rozkosz, 
Maksymilian Wesołowski
premiera – 30 listopada 2015 r.
Scena 210, ul. Straszewskiego 22

fot. Bartek Barczyk

fot. Ewelina Konior‑Słowińska
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JESTEM VIPEM
scenariusz i reżyseria – Konrad Imiela, 
scenografia – Mirek Kaczmarek, kostiumy – 
Barbara Guzik, asystent reżysera – Mateusz 
Bieryt, kierownik muzyczny – Dawid Sulej 
Rudnicki, choreografia – Jacek Gębura, foto 
– Monika Krzynówek, Daniela Puła
występują – Małgorzata Biela, Karolina 
Burek, Zuzanna Czerniejewska, Karolina 
Wasilewska, Mateusz Bieryt, Patryk 
Szwichtenberg, Marcin Wojciechowski oraz 
Jędrzej Bigosińki (III r. WA), Jan Niemczyk 
(III r. WA).
teksty i muzyka – Tworzywo Sztuczne, 
Paktofonika, Kaliber 44, Taco Hemingway, 
Abradab, Ten Typ Mes, Eminem, 
Grammatik, Pezet, Ahmed Chawki, 
Fryderyk Chopin.
zespół muzyczny – Dawid Sulej Rudnicki 
(piano, trąbka), Grzegorz Bąk (bas) 
premiera – 23 stycznia 2016 r. 
Scena im. St. Wyspiańskiego, 
ul. Straszewskiego 22 

Mikołaj Gogol 
OŻENEK 
przekład – Julian Tuwim, reżyseria – Wiktor 
Loga ‑Skarczewski, scenografia – Mirek 
Kaczmarek, kostiumy – Hanka Podraza, 
konsultacje ruchowe – Maćko Prusak, foto – 
Bartek Warzecha
występują – Aleksandra Batko, Patryk 
Czerniejewski, Oskar Winiarski, Patryk 
Kulik, Sandra Drzymalska, Mariusz 
Galilejczyk, Mateusz Korsak, Joanna Połeć, 
Joanna Rozkosz, Maksymilian Wesołowski 
premiera – 15 marca 2016 r.
Scena im. St. Wyspiańskiego, 
ul. Straszewskiego 22 

fot. Monika Krzynówek

fot. Bartek Warzecha
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Friedrich Schiller 
MARIA STUART
przekład – Jacek St. Buras, reżyseria 
i światło – Szymon Kaczmarek, scenografia 
i kostiumy – Kaja Migdałek, opracowanie 
muzyczne – Żelisław Żelisławski, asystent 
reżysera – Ola Skorupa (III r. WRD), 
asystent scenografa – Julia Basista (ASP)
występują – Agnieszka Bielecka, Sylwia 
Gola, Konrad Cichoń, Stephanie Jaskot, 
Weronika Bartold, Filip Jasik, Mateusz 
Marczydło, Karol Bernacki, Mateusz 
Kwiecień, Karolina Kulińska 
premiera – 5 marca 2016 r.
Scena im. St. Wyspiańskiego, 
ul. Straszewskiego 22

Dorota Masłowska 
MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST
reżyseria – Agnieszka Glińska, scenografia 
– Agnieszka Zawadowska, reżyseria światła 
– Jacqueline Sobiszewski, opracowanie 
muzyczne – Mateusz Bieryt, Patryk 
Szwichtenberg, asystenci reżysera – 
Paulina Puślednik, Hubert Sulima (IV r. 
WRD), asystentka scenografa – Natalia 
Jarnuszkiewicz, konsultacja choreograficzna 
– Weronika Pelczyńska, trailer – Franciszek 
Przybylski, grafika – Antonina Benedek, foto 
– Grzegorz Gołębiowski i Franek Przybylski
występują – Małgorzata Biela, Karolina 
Burek, Zuzanna Czerniejewska, Karolina 
Wasilewska, Mateusz Bieryt, Patryk 
Szwichtenberg, Marcin Wojciechowski oraz 
Beata Fudalej (głos z radia)
premiera – 4 kwietnia 2016 r.
Scena 210, ul. Straszewskiego 22
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fot. Marcin Jędrysiak

fot. Franek Przybylski
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Fiodor Dostojewski 
BIESY
przekład: Zbigniew Podgórzec, 
adaptacja tekstu i reżyseria: Karolina 
Kirsz, scenografia i kostiumy: Adrianna 
Matwiejczuk, muzyka: Przemysław 
Michalak, asystent reżysera: Aleksandra 
Matlingiewicz
występują: Maciej Piasny, Sebastian 
Węgrzyn, Filip Kowalczyk, Michał Wolny, 
Peter Jakubow, Sylwester Dąbrowski, Rafał 
Witczak, Przemysław Puchała, Daniel 
Mosior, Michał Surówka, Dominika 
Majewska, Izabela Baran, Aleksandra 
Prochownik, Emilia Piech, Małgorzata 
Pauka, Aleksandra Matlingiewicz
Spektakl dyplomowy IV roku Wydziału 
Aktorskiego
Premiera: 20 listopada 2015 r.
Sala Studio

Michał Pabian 
BELIEVE ME YOU FOOL 
reżyseria: Cezary Studniak, scenografia: 
Michał Hrisulidis, kostiumy: Mateusz 
Stępniak, choreografia: Ewelina Adamska‑
 ‑Porczyk, muzyka: Łukasz Wójcik, asystenci 
reżysera: Daria Krzyżaniak, Sabina 
Misakiewicz, Jerzy Machowski
występują: Agata Dura, Teresa Kowalik, 
Sandra Kromer, Daria Krzyżaniak, Sara 
Lech, Ilona Lewandowska, Natalia Maczyta, 
Piotr Czekalski, Paweł Janyst, Nikos 
Kotowicz
Spektakl dyplomowy IV roku Wydziału 
Lalkarskiego
Premiera: 15 stycznia 2016 r.
Sala Czarna 
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Spektakle dyplomowe PWST w Krakowie, 
filia we Wrocławiu, 2015/2016

fot. Wrocławska Szkoła Fotografii AFA

fot. Wrocławska Szkoła Fotografii AFA



Antoni Czechow 
MEWA
przekład: Natalia Gałczyńska, reżyseria: 
Grzegorz Wojdon, scenografia: Agnieszka 
Aleksiejczuk, muzyka: Aleksandra Kot, 
asystent reżysera: Karolina Synowiec
występują: Pola Błasik, Aleksandra 
Matlingiewicz, Aleksandra Prochownik, 
Karolina Synowiec, Artur Bocheński, Artur 
Caturian, Filip Kowalczyk, Daniel Mosior, 
Michał Surówka, Michał Wolny
Spektakl dyplomowy IV roku Wydziału 
Aktorskiego
Premiera: 31 stycznia 2016 r.
Duża Scena

SKÓRA
scenariusz: Olo Herskin, reżyseria: Konrad 
Dworakowski, scenografia: Marika 
Wojciechowska, muzyka i aranżacje: Piotr 
Klimek, ruch sceniczny: Anatoliy Ivanow, 
asystentki reżysera: Katarzyna Młynarczyk, 
Agnieszka Błaszczak
występują: Katarzyna Borek, Grzegorz 
Borowski, Piotr Bublewicz, Piotr Czekalski, 
Agata Dura, Piotr Jędrasik, Nikos Kotowicz, 
Teresa Kowalik, Sara Lech, Adrianna 
Maliszewska, Paulina Mikuśkiewicz, 
Katarzyna Młynarczyk, Patrycja Potyralska, 
Jagoda Siegień, Aleksandra Spyra
Spektakl dyplomowy IV roku Wydziału 
Lalkarskiego
Premiera: 18, 19 marca 2016 r.
Sala Studio 
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fot. Wrocławska Szkoła Fotografii AFA

fot. Wrocławska Szkoła Fotografii AFA



Virginia Woolf 
ORLANDO
Przekład: Tomasz Bieroń, reżyseria 
i adaptacja: Weronika Szczawińska, ruch 
sceniczny: Agata Maszkiewicz, kostiumy: 
Katarzyna Leks (ASP), asystentka reżyserki: 
Aleksandra Matlingiewicz (PWST)
występują: Pola Błasik, Artur 
Caturian, Sylwester Dąbrowski, Filip 
Kowalczyk, Aleksandra Matlingiewicz, 
Małgorzata Pauka, Maciej 
Piasny, Aleksandra Prochownik, Michał 
Surówka, Rafał Witczak, Karolina Synowiec
Spektakl dyplomowy IV roku Wydziału 
Aktorskiego
Premiera: 2, 4 kwietnia 2016 r.
Sala Czarna 

Wojciech Faruga, Przemysław Kazusek
CARSON CITY. SZEŚĆ PIEŚNI 
O KONIACH W JĘZYKU OBCYM 
reżyseria: Wojciech Faruga, dramaturgia: 
Tomasz Jękot, przestrzeń: Grzegorz Layer, 
kostiumy: Karolina Mazur, muzyka: zespół 
Konie po betonie, realizacja światła: Kamil 
Rogański, dźwięk: Mariusz Michalik 
występują: Sandra Kula, Kamil Baryła, 
Jakub Kruczek, Grzegorz Łabuda, Anna 
Kądziołka, Filip Meyer ‑Luters, Amanda 
Barnaś, Dorota Furmaniuk, Mateusz Flis, 
Tobiasz Berg, Natalia Handzlik, Tomasz Lis
Premiera 5 marca 2016 r.
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Spektakle dyplomowe PWST w Krakowie, 
Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, 2015/2016

fot. Wrocławska Szkoła Fotografii AFA

fot. Adam Kraus
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OUT CRY 
choreografia: Edan Gorlicki, muzyka: Amos 
Ben Tal, światła: Jan Fedinger, asystenci: 
Evandro Pedroni, Mayke van Kruchten
występują: Amanda Barnaś, Kamil Baryła, 
Tobiasz Berg, Krystyna Dębicka, Mateusz 
Flis, Dorota Furmaniuk, Natalia Handzlik, 
Anna Kądziołka, Jakub Kruczek, Sandra 
Kula, Tomasz Lis, Grzegorz Łabuda, Filip 
Meyer ‑Luters, Agnieszka Michalik, Andrzej 
Michalski, Krzysztof Mikołajczyk, Anna 
Mikuła, Dariusz Nowak, Kamil Pilarski, 
Mikołaj Prynkiewicz, Alicja Różańska, 
Ewelina Ściana, Paweł Urbanowicz
Premiera 11 grudnia 2015 r.

William Szekspir
WIELE HAŁASU O NIC 
przekład: Zofia Siwicka, reżyseria: Brian 
Michaels, choreografia: Daniela Komędera, 
asystent reżysera: Katarzyna Gorczyca, 
kostiumy: Anna Zwiefka, reżyser światła: 
Paweł Murlik, realizacja światła: Kamil 
Rogański, dźwięk: Mariusz Michalik 
występują: Roman Słomka, Kamil 
Pilarski, Paweł Urbanowicz, Andrzej 
Michalski, Mikołaj Prynkiewicz, Krzysztof 
Mikołajczyk, Dariusz Nowak, Anna Mikuła, 
Alicja Różańska, Ewelina Ściana, Agnieszka 
Michalik, Krystyna Dębicka
Premiera 26 lutego 2016 r.

fot. Adam Kraus

fot. Adam Kraus



Osiągnięcia 
studentów WA 
i WRD PWST  
w Krakowie w roku 
akademickim 
2015/2016
Weronika Kowalska (III r. WA) – I nagroda 
oraz nagroda publiczności na 23. Rock & 
Chanson Festival Kolonia ‑Wrocław ‑Paryż. 

Karolina Kuklińska (IV r. WA) – nagroda 
Marta Award za rolę Grace w spektaklu 
Dogville na 26. Międzynarodowym 
Festiwalu Szkół Teatralnych Setkani/
Encounter w Brnie.

34. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi: 
– Małgorzata Biela (IV r. WA) – nagroda 
aktorska za rolę Haliny/Moniki w spektaklu 
Między nami dobrze jest; 
– Mateusz Bieryt (IV r. WA) – wyróżnienie 
za rolę Mężczyzny w spektaklu Między nami 
dobrze jest; 
– Bartłomiej Cabaj (IV r. WA) – wyróżnienie 
za rolę Mikołaja w spektaklu Jednak 
Płatonow; 
– Stephanie Jaskot (IV r. WA) – wyróżnienie 
za rolę Marthy w spektaklu Dogville; 
– Mateusz Korsak (IV r. WA) – wyróżnienia 
za rolę Hipolita w spektaklu Jednak 
Płatonow; 
– Karolina Wasilewska (IV r. WA) – 
wyróżnienie za rolę Osowiałej Staruszki 
w spektaklu Między nami dobrze jest; 
– Joanna Rozkosz (IV r. WA) – nagroda 
specjalna ufundowana przez Opus Film dla 

aktorów, których chcielibyśmy oglądać na 
ekranie telewizyjnym i filmowym, za rolę 
Anny w spektaklu Jednak Płatonow;  
– Karolina Burek (IV r. WA) – nagroda 
specjalna za wrażenia audialne ufundowana 
przez Grupę Toya, za rolę Bożeny/Edyty 
w spektaklu Między nami dobrze jest;  
– nagroda zespołowa dla zespołu spektaklu 
Między nami dobrze jest, w składzie 
Małgorzata Biela, Karolina Burek, Zuzanna 
Czerniejewska, Karolina Wasilewska, 
Mateusz Bieryt , Patryk Szwichtenberg, 
Marcin Wojciechowski; 
– Karol Bernacki (IV r. WA) – nagroda 
redakcji TUPOT ‑u „Złota Żyleta” za 
najostrzejszą rolę festiwalu. 

37. Przegląd Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu – wyróżnienie dla zespołu 
Kapuczino w składzie: Małgorzata Biela, 
Mateusz Bieryt, Karolina Burek, Zuzanna 
Czerniejewska, Patryk Szwichtenberg, 
Karolina Wasilewska, Marcin 
Wojciechowski. 

Spektakl Jestem VIPem – nagroda za wybitne 
osiągnięcia teatralne na Międzynarodowym 
Festiwalu Istropolitana Project 2016 
w Bratysławie.
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Duet Agnieszka Bielecka i Stephanie 
Jaskot (IV r. WA) – III miejsce w 19. 
Konkursie „Pamiętajmy o Osieckiej”.

Kamila Banasiak (III r. WA) i Aleksandra 
Skorupa (III r. WRD) – ex aequo nagroda 
główna 14.Ogólnopolskiego Przeglądu 
Monodramu Współczesnego w Teatrze 
Studio, za monodram Wanda Wasilewska. 

Osiągnięcia 
studentów PWST  
w Krakowie  
filia we Wrocławiu 
2015/2016
Podczas 33. Festiwalu Szkół 
Teatralnych w Łodzi w ramach nagród 
pozaregulaminowych spektakl Wesele 
w reżyserii Moniki Strzępki został 
zaproszony przez Piotra Kruszczyńskiego, 
dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu, na 
pokazy na tej scenie 17 i 18 października 
2015. Kolejną nagrodą dla tego spektaklu 
było zaproszenie dyrektora Teatru IMKA 
Tomasza Karolaka do Warszawy na III 
edycję PKO Festiwal. Polska w IMCE 20 i 21 
października 2015.

Jury XIX Ogólnopolskiego Festiwalu 
Komedii Talia, odbywającego się od 
19 do 25 września 2015 r. w Teatrze 
im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, 
obradujące w składzie: Jacek Sieradzki 
– przewodniczący, Beata Schimscheiner, 

Małgorzata Warsicka, Bogdan Słomiński 
przyznało wyróżnienie dla młodego aktora 
(w wysokości 1000 zł) Katarzynie Dmoch za 
role: Maryny, Kliminy i Upiora w spektaklu 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii 
Moniki Strzępki.

Calineczka Hansa Christiana Andersena 
w reżyserii Laury Sonik nagrodzona na 
Forum Młodej Reżyserii w Krakowie 
nagrodą Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (23 
listopada 2015).

#Enterorestes, reżyseria Grzegorz Grecas. 
Reżyser, autor tekstu, wykonawcy to 
studenci Wydziału Lalkarskiego. Spektakl 
oparty na prawdziwych wydarzeniach 
powstał w ramach Konkursu im. Jana 
Dormana organizowanego przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie i we współpracy Centrum 
Kultury w Lublinie z PWST w Krakowie 
Filia we Wrocławiu. Prezentowany jest 
w placówkach oświatowych na terenie 
województw dolnośląskiego i lubelskiego. 
Budzi ogromne zainteresowanie mediów 
i widzów.

Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 
Decyzją Jury Konkursu Aktorskiej 
Interpretacji w składzie: Magdalena 
Cielecka, Agnieszka Glińska, Wojciech 
Kościelniak, Michał Litwiniec i Jan Kanty 
Pawluśkiewicz, grand prix 37. Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej – Złotego Tukana 
oraz 25 tys. zł – otrzymał Artur Caturian, 
student IV roku Wydziału Aktorskiego. 
Tukana Dziennikarzy otrzymał Adam 
Turczyk, również student IV roku Wydziału 
Aktorskiego. 
Jury Nurtu Off w składzie: Kamila Klamut, 
Michał Hrisulidis, Andrzej Kłak, Bogumił 
Misala i Jan Pelczar przyznało statuetkę 
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Tukana Off i 10 tys. zł nagrody grupie 
Układ Formalny za spektakl Matka Courage 
krzyczy. Odebrali ją reżyser spektaklu 
Grzegorz Grecas i aktorzy Katarzyna 
Kłaczek i Piotr Bublewicz – studenci 
Wydziału Lalkarskiego.

Pola Błasik – studentka IV roku Wydziału 
Aktorskiego Laureatką Nagrody im. 
Małgorzaty Napiórkowskiej. Nagrodę tę 
przyznaje Rada Wydziału Aktorskiego, 
wśród laureatów są m.in. Anna Ilczuk, 
Andrzej Kłak, Agata Obłąkowska‑
 ‑Woubishet. Patronka nagrody, Małgorzata 
Napiórkowska (1962 ‑2000), była naszą 
absolwentką, związaną z Wrocławiem 
aktorką teatralną i filmową, 

Osiągnięcia 
artystyczne 
studentów Wydziału 
Teatru Tańca  
w Bytomiu w roku 
akademickim 
2015/2016
7.10.2015 – I Nagroda w Konkursie 
Choreograficznym w ramach Warszawskiej 
Platformy Tańca 2015 dla spektaklu 
Dominique – wykonanie i kreacja Dominik 
Więcek, student V roku WTT, choreografia 
i dźwięk Maciej Kuźmiński.

18.10.2015 – wyróżnienia w konkursie 
choreograficznym „Sence of Move” 
Scena Otwarta Tarnów 2015, za ciekawe 
rozwiązania choreograficzne oraz 
przekonujące wykonania dla studentów: 
Dominika Więcka, Anny Mikuły, Dariusza 
Nowaka oraz Macieja Kuźmińskiego 
(choreografa, pedagoga WTT).

18 ‑19.11.2015 – grand prix na VIII 
Będzińskich Spotkaniach Teatralnych „BEST 
2015” dla studentów II i III roku WTT, za 
projekt w reżyserii i choreografii Michała 
Czornego Ze ‑zwierzem ‑cienie. Wystąpili: 
Maria Bijak, Agnieszka Borkowska, Michał 
Czorny, Paweł Kozłowski, Jarosław Mysona, 
Sabina Romańczak, Ewelina Sobieraj. 

3.12.2015 – stypendia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za wybitne 
osiągnięcia artystyczne dla studentów 
V roku Wydziału Teatru Tańca: Dominiki 
Wiak i Oskara Malinowskiego.

17.02.2016 – nagroda w konkursie Pro 
Juvenes, w kategorii Kultura Studencka 2015 
dla organizacji IŚA – Integracja Środowisk 
Artystycznych uczelni Śląska, dla kierującej 
tą organizacją Anny Kądziołki (studentki 
IV roku WTT), przyznana przez Parlament 
Studencki Rzeczypospolitej Polskiej.

18.03.2016 – udział studentów WTT w IX 
edycji Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 
 ‑ prezentacja spektaklu dyplomowego Wiele 
hałasu o nic w reż. Briana Michaelsa na 
scenie Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

12 ‑13.03.2016 – cztery nagrody dla 
czwórki studentów WTT w Konkursie 
Choreograficznym „3 2 1 taniec 
w Krakowie” za:
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#DBRMPP dla Katarzyny Gorczycy i Oskara 
Malinowskiego,

5dm3 dla Anny Kamińskiej i Patryka 
Durskiego,

Pierwsza Nagroda Indywidualna 
dla Katarzyny Gorczycy i Oskara 
Malinowskiego,

Druga Nagroda Indywidualna dla Anny 
Kamińskiej i Patryka Durskiego.

17.03.2016 – dwie Nagrody Publiczności 
dla spektaklu Dominique w wykonaniu 
studenta V r. Dominika Więcka na 
Międzynarodowym Festiwalu Solo 
Tanztheater w Stuttgarcie.

4.04.2016 – Nominacja do nagrody Złotej 
Maski w kategorii nagroda specjalna dla 
twórców i spektaklu dyplomowego WTT 
Out Cry w reż. Edana Gorlickiego.

7.04.2016 – udział studentów ze spektaklem 
dyplomowym Wiele hałasu o nic w reż. 
Briana Michaelsa w Międzynarodowym 
Festiwalu Szekspirowskim w Essen

29.04.2016 – udział studentów WTT 
z pokazem projektu artystycznego Kod 
w obchodach Międzynarodowego Dnia 
Tańca w Operze Bytomskiej. Udział wzięli: 
Maria Bijak, Ewelina Sobieraj, Wiktoria 
Zawadzka, Agnieszka Borkowska, Patryk 
Kaczmarek, Łukasz Zgórka, Bartłomiej 
Gąsior.

30.04.2016 – udział studentów WTT 
w Festiwalu Spacer, NCK Kraków  ‑ pokaz 
spektaklu dyplomowego Out Cry.

25.04 ‑1.05.2016 – studenci WTT Anna 
Mikuła, Dariusz Nowak i Kamil Pilarski 
laureatami konkursu „Artists in residence”, 
organizowanego przez Stalker Teatr – 
officine CAOS w Turynie (Włochy), gdzie 
odbyli rezydencję artystyczną, zakończoną 
spektaklem teatru tańca.

5.05.2016 – III Przegląd Etiud Wydziału 
Teatru Tańca Poruszenie, Pałac Młodzieży 
w Katowicach.

16.05.2016 – udział studentów ze 
spektaklem dyplomowym Carson City w reż. 
Wojciecha Farugi na Festiwalu Teatromania 
w Bytomiu. 

18.05.2016 – pokaz spektaklu dyplomowego 
Out Cry na Międzynarodowym Festiwalu 
Szkół Lalkarskich Mataformy we Wrocławiu. 

15.06.2016 – udział studenta V roku 
WTT Dominika Więcka w Konkursie 
Choreograficznym w Hanowerze i II 
nagroda za solo Dominique – wykonanie: 
Dominik Więcek, choreografia: Maciej 
Kuźmiński. 

25.06.2016  ‑ udział studentów 
i absolwentów w Międzynarodowym 
Festiwalu Szkół Lalkarskich Białystok 2016 
i pokaz spektaklu Emergency Plan w reż. 
Katarzyny Kani i Piotra Stanka, wykonanie: 
Dominika Wiak, Katarzyna Kania.

14.07 ‑ 8.08.2016 – studenci WTT: Joanna 
Chułek, Nicol Wesołowska, Dominika 
Wiak, Omar Karabulut, Grzegorz Łabuda, 
Jarosław Mysona wzięli udział w projekcie 
badawczym 2. CEEC – China Summer 
Dance Camp „Enjoy the fun of dancing” 
w południowych Chinach. Ideą projektu 
była wymiana doświadczeń między 
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studentami uczelni artystycznych Europy 
i Chin. W projekcie uczestniczyła dr Sylwia 
Hefczyńska ‑Lewandowska, która prowadziła 
warsztaty z polskiej techniki tańca 
współczesnego i była jednym z choreografów 
końcowego spektaklu.

7.08.2016 – udział studentów WTT 
i spektaklu Wiele hałasu o nic w reż. Briana 
Michaelsa w SzekspirOFF w Gdańsku.

24, 25.09.2016 – prezentacja spektaklu 
dyplomowego Wiele hałasu o nic 
w reż. Briana Michaelsa w ramach VII 
Metropolitalnej Nocy Teatrów 2016 
w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka 
Bisty w Rudzie Śląskiej.



Laureaci FMR 2015, fot. Marta Walocha

Jury FMR 2015, fot. Marta Walocha

190 Zapowiedzi
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