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Nie samym słowem żyje widz

Wesel się na wyżynach i dawaj innym tę radość. 
-T. Miciński

 
Produkcję Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie trudno nazwać  
przedstawieniem. Wchodzimy na scenę jeszcze jako widzowie. Okazuje się jednak, 
że to nie rola obserwatora przypadnie nam w tym wydarzeniu Przy wejściu zostajemy 
przywitani bezpośrednio przez aktorów. Podają nam ręce, niektórzy nawet przytulają; 
niwelują dystans. Mamy tu do czynienia z anty-scenografią, czyli zupełnym brakiem 
scenografii. Jedynym jej mało widocznym elementem jest powykręcany pręt stojący 
przy  reflektorach. Nawiązuję on do wielkiego totemu węża. Znaczącą rolę w spektaklu 
odgrywają też małe totemy przypominające drzewka, z którymi wchodzimy 
na przedstawienie. Musimy nadać im imiona by następnie wymienić je na okulary, 
dzięki którym możemy przenieść się do wirtualnego świata zwanego przez autorów 
Nietotą. A czym jest Nietota?
Garbaczewski posłużył się tekstem Tadeusza Micińskiego, książką po części 
autobiograficzną, po części metafizyczną. Miciński opisuje swoją wędrówkę na szczyt 
Tatr, w trakcie której spotyka różne postaci. Są to jego przyjaciele, wrogowie 
i stworzenia mistyczne. Dzięki aktorom Teatru Powszechnego my również mamy 
szansę odbyć taką wędrówkę. Nie jest to jednak proste. Zanim nałożymy okulary VR, 
aktorzy nauczą widzów modułów, pozwalających na poruszanie w wirtualnym świecie. 
Pochwalić trzeba Izę Szostak za stworzenie choreografii będącej kombinacją 
chałupcy góralskich i skoków techno. Perfekcyjnie opanowali ją wspaniali Magda 
Koleśnik i Julian Świeżewski. Co prawda dla przeciętnego widza nie była ona łatwa do 
nauczenia, ale w grupie zawsze raźniej. Nietota to powrót do jednoczącego teatru 
rytualnego.. Każdą chwilę w tym przedstawieniu przeżywa się wspólnie. Sam reżyser 
przyznaje, że nie jest to spektakl, a raczej forma doświadczenia. Następuje tutaj, 
dzięki partycypacji widza, spotkanie ze sobą różnych ciał. Ciał, które przechodzą 
do wirtualnego  medium, spotykają się w konkretnym punkcie „planszy” i dzięki 
instrukcjom prowadzącego grę aktora przechodzą do wskazanych przez niego miejsc 
podziwiając równocześnie   świat Nietoty. Odnajdujemy tu góry (prawdopodobnie 
Tatry), budynki w góralskim stylu, kamienny krąg, miniaturę kuli ziemskiej i olbrzymi 
totem węża. Po wejściu krętą drogą na szczyt totemu za pomocą skoków (które 
umożliwiają latanie)  lądujemy wśród tańczących strażników, by następnie wędrować 
po zamarzniętej tafli wody leżącej u podnóża gór. Po dotarciu w to miejsce aktorzy 
dają znak nakazujący przyjęcie pozycji horyzontalnej. Kiedy już się położymy Julia 
Wyszyńska zaczyna prowadzić medytację. Przez te kilka minut każdy może się 
zrelaksować aby w kolejnej części, już bez pośrednictwa wirtualnej rzeczywistości, 
wejść wraz z aktorami w muzyczny trans. Wcześniej następuje jednak monolog Oskara 
Stoczyńskiego wypowiadający tekst Micińskiego. Robi to perfekcyjnie upajając 
słuchaczy brzmieniem swojego głosu. Reżyser jednak dodając w tym momencie 
mnóstwo teatralnych efektów sugeruje, że w odczutym przez widzów doznaniu to nie 
słowa są najistotniejsze.  Przenosimy się do świata techno za pośrednictwem 
wykonywanej na żywo przez Jana Duszyńskiego muzyki. Dba on o to, aby dźwięk 
słyszany przez widzów muzyka dobrze współgrał z ich cielesnym doświadczeniem. 
Pojawiają się efekty świetlne uzyskiwane pomocą lamp stroboskopowych i zielonego 
światła, które w połączeniu z puszczanym na scenie dymem tworzą wyjątkowo 
tajemniczy klimat. Można powiedzieć, że czujemy się jak podczas zabawy w nocnym 
klubie. Te same środki na każdego widza działają inaczej. Dlatego wspólnota przeżyć 
zbudowana jest na indywidualnym odbieraniu generowanych przez spektakl 
bodźców. Tutaj nie tylko my jesteśmy widzami obserwującymi aktorów, ale aktorzy 
obserwują również nas. Dzieje się tak zwłaszcza gdy jesteśmy pochłonięci eksploracją 
świata wirtualnego. Jest to ciekawy zabieg. Jak muszą wyglądać ci zwykli ludzie, 
którzy starają się powtarzać taniec wykonywany przez aktorów, kiedy nie widzą siebie 
i otaczających ich ludzi? Jedni są bardziej odważni, a inni bardziej zagubieni. Ktoś 
może czuć się odprężony i świetnie bawić, podczas gdy ktoś inny czuje tylko irytację 
i zażenowanie. Niesamowita jest różnorodność emocji wzbudzanych przez spektakl 
Garbaczewskiego. Jest to doświadczenie, które każdy chociaż raz w życiu powinien
przeżyć.

Paula Afra Osiak
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Taniec, dym i trans

W opisie „Nietoty” tradycyjne kryteria teatralne stają się nieadekwatne – brak 
w spektaklu podziału na aktorów i widzów. Dlatego samo wydarzenie dalekie jest 
od tradycyjnie rozumianego spektaklu. Pomimo tego mamy tutaj do czynienia 
z teatrem w jego najbardziej pierwotnym wymiarze. Aktorzy stają się kapłanami, 
widzowie uczestnikami misterium, a scena świątynią, w której mamy szansę przeżyć 
metafizyczne uniesienia. Struktura spektaklu odzwierciedla formułę rytuału. Mamy 
tutaj wstęp, fazę przejściową i kulminację. Kluczowe jest uczestnictwo, które dotyczy 
wszystkich widzów. Świat wykreowany w technologii VR daje przestrzeń dla 
indywidualnych przeżyć. Jednostkowe doświadczenia poprzez system łączą się 
jednak z przeżyciami innych uczestników przez co stają się ono wspólnotowe, niczym 
przeżycia religijne. Jest to niewątpliwie religia niechrześcijańska – poemat Tadeusza 
Micińskiego odwołuje się do czasów pogańskich i idei porzucenia wiary w Chrystusa. 
Na tym poziomie można by dzieło Garbaczewskiego odbierać jako tryumf zmysłów 
nad metafizyką – w rzeczywistości reżyser łączy w niezwykle wyrazisty sposób  
porządek cielesny z duchowym. „Nietota” zbudowana jest na kontraście intensywnych 
działań fizycznych i zdematerializowanej rzeczywistości VR, nowatorskich 
technicznych rozwiązań i młodopolskiej poezji sprzed wieku. Kapłani tańczą, tworzą 
ze swoich ciał potężne figury, oddają się również działaniu pierwotnych instynktów, 
naśladując beczenie (dionizyjskiego) kozła. Artyści, jako przewodnicy-opiekunowie 
prowadzą uczestników przez trzy etapy rytuału. Na początku zapoznają widzów 
z zasadami, jakie będą obowiązywać podczas wydarzenia. Uczestnicy nawiązują 
relację ze swoimi totemami – niewielkimi drzewkami, które wybierają przed wejściem 
na salę. Następnie mają okazję obserwować dynamiczny taniec aktorów oraz dostają 
szansę aby go  wspólnie z nimi powtórzyć Część środkowa – najdłuższa, rozgrywa się 
po założeniu okularów VR. Zwiedzamy tajemniczą krainę, słuchając mistycznej 
narracji i wykonując zlecone przez artystów zadania. W trakcie tego etapu transowa 
recytacja prozy poetyckiej Micińskiego w kulminacyjnym momencie przeradza się 
w fuzję stroboskopowych świateł i mantrycznego techno. Obecność w wirtualnej 
rzeczywistości otwiera na niezwykłe doświadczenia zewnętrzne – poznajemy granice 
i możliwości nowego świata. Okulary, separując od pozostałych uczestników, 
umożliwiają spojrzenie w głąb siebie. Kapłani proponują kojącą medytację, 
przygotowując tym samym na finał wymagający najwyższej formy scenicznego 
zaangażowania. Atmosfera kreowana przez łagodne głosy artystów, wprowadza 
w przestrzeń komfortu i inspiruje do pozbycia się wstydu i poddania się tanecznemu 
nastrojowi. Garbaczewski sięgając do korzeni teatru, wykorzystuje najnowsze 
osiągniecia techniczne, aby dosłownie przenieść widzów w alternatywną 
rzeczywistość. Każdy w niej ma prawo  funkcjonować na zasadzie równego 
uczestnictwa – podejmowanego dobrowolnie, choć zdeterminowanego przez ramy 
rytuału. Można przyjąć standardową w teatrze perspektywę obserwatora. Jednak 
w tym wypadku pojawia się pytanie, czy nie ogranicza ona wielu emocjonalnych 
doznań. A głębia i intensywność przeżyć w czasie tego spektaklu przerasta 
oczekiwania i może zachwycić tych, którzy szukają nowych formuł teatralnego
 doświadczania.

Dawid Kaszuba

Nietota

TEATR POWSZECHNY /
WARSZAWA



DZIEŃ 4

Rewolucja, na którą wciąż czekamy

Pytanie, które w debacie publicznej pojawia się zbyt rzadko: jak z szacunkiem mówić 
o niepełnosprawnych? Jeszcze rzadsze jest dociekanie tego, jak niepełnosprawni 
mogą, i jak mówią o samych sobie. Z szacunkiem do samych siebie, ze świadomością, 
że nie muszą bezwolnie poddawać się narzucanym narracjom. Na przeciw 
poszukiwaniom języka i środków wyrazu osób niepełnosprawnych wychodzi Teatr 21 
w spektaklu Rewolucja, której nie było Justyny Lipko-Koniecznej i Justyny Sobczyk.
W części pierwszej zespół, wychodząc od protestu osób niepełnosprawnych i ich 
rodziców, odbywającego się w polskim sejmie od 18 kwietnia do 27 maja 2018, 
przedstawia powszechnie obowiązujące narracje na temat tego wydarzenia. Wśród 
nich znajduje się chęć ograniczenia funkcjonowania tej grupy do aspektów 
medycznych i pielęgnacyjnych, opresyjne podkreślanie odrębności, infantylizowanie, 
a wreszcie odwracanie wzroku, bagatelizowanie, zupełne eliminowanie ich 
problemów ze świadomości społecznej. W spektaklu powyższe kwestie przedstawione 
są z ironią . Ma on rozluźniać, odbierać tematom w powszechnym wyobrażeniu 
poważnym, smutnym, w Polsce nawet martyrologicznym patosu i nadęcia. Okazje do 
śmiechu konstruowane są tutaj bardzo precyzyjnie – czerpie się z rezerwuaru 
komediowego, często zintensyfikowanego do humoru znanego z  filmowego 
slapsticku. Protest jest przedstawiany w karykaturalnych kreacjach polityków czy 
za pomocą  przytaczanych radykalnych, hejterskich komentarzy na temat jego 
motywacji. Widoczny jest nim też postulat rodziców i  osób niepełnosprawnych do 
prawa dla wyrażania jakiejkolwiek niezgody na dyktowane systemowo warunki
 egzystencji. 
Jednak gdyby ograniczyć środki teatralnego wyrazu zaledwie do tych, 
wykorzystywanych w części pierwszej, przedstawienie mogłoby  popaść w przesadny 
komizm bagatelizujący podejmowane w nim tematy. Takie przejaskrawianie 
odebrałoby unikalną możliwość do przedstawienia nie tylko trudnej codzienności osób 
niepełnosprawnych ale również wyrażenia ich marzeń, aspiracji, pomysłów na siebie, 
wykraczających poza dominujące medyczne i etyczne dyskursy. Dobrze więc, 
że w części drugiej, omawiane są między innymi prawo do emocji innych, niż te, 
których świat spodziewa się po niepełnosprawnych, w tym do wyrażania gniewu, na 
który wydaje się nie być społecznego przyzwolenia czy prawo do bycia traktowanym 
poważnie, na równi z osobami dorosłymi i wraz z pełnią przysługujących im praw. 
W końcu prawo do miłości, w tym tej fizycznej, do wyrażania swojej seksualności 
i zawierania małżeństw.
Przez cały czas trwania spektaklu poddawane w wątpliwość jest prymat odgórnie 
narzucanej normatywności. Postulaty wygłaszane ze sceny zakładają niezbędność 
poszerzenia spektrum rozumienia kategorii „normalności” oraz samodzielnego 
kreowania wyznaczników swojej tożsamości. Przestrzenią swobodnego stwarzania i 
wyrażania siebie ma być właśnie sztuka. Dlatego też w spektakl włączone zostają 
utwory muzyczne, czy poezja tworzona przez aktorów, natomiast kulminacyjna scena 
to wielka rewia. Mają one za zadanie poddać w wątpliwość mechanizm 
wartościowania wytworów artystycznych ze względu na stopień sprawności ich 
wykonawców. Tym samym stworzona zostaje możliwość wyjścia poza opresyjne 
kategoryzacje i społeczne oczekiwania dając możliwość bezprecedensowej
emancypacji.

Weronika Kułacz 

Rewolucja, której
nie było
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Dobry, Zły i Brzydki nauczyciel

“Kowboje” w reżyserii Anny Smolar na podstawie scenariusza Michała Buszewicza 
to w pewnym sensie fantazja na temat tego, jak mogłyby wyglądać okazjonalne 
szkolne przedstawienia wyśmiewające w kabaretowej formie szkolną rutynę, gdyby 
zamiast odbywać się na apelach, rozgrywane były na zamkniętych imprezach ciała 
pedagogicznego. Pod przykrywką westernowej konwencji autorzy opowiadają 
o strukturalnych zależnościach panujących w placówce edukacyjnej oraz
występujących w niej dylematach codziennego życia. 
Historia sama w sobie to starcie kilku typów postaci reprezentujących 
charakterystyczne, stereotypowo zarysowane postawy przedstawicieli środowiska 
nauczycielskiego. Mamy zatem dominującą nauczycielkę matematyki, początkującą 
belferkę z powołania, świeżo upieczonego dyrektora w mrożkowych krótkich 
spodenkach, nieporadnego, roszczeniowego ojca i nauczyciela reprezentującego 
potulne popychadło. Te, jakże różne osobowości zmuszone są wypracować wspólny 
język oraz poradzić sobie z niepokorną uczennicą przed wizytacją z kuratorium. W tej, 
pozornie płytkiej historii, najciekawiej zbudowane są relacje między postaciami, które 
zgodnie z regułami westernowej stylizacji, ustawione są na skrajnie opozycyjnych 
pozycjach. Pozwalają one zaprezentować całą złożoność wewnętrznych relacji
opartych na dominacji i uległości.
Treść przekazywana jest w dużej mierze za pomocą monologów, co kładzie dużą 
odpowiedzialność na aktorów. Ich umiejętności jednak stoją na bardzo wysokim 
poziomie pozwalając im na kolejne koncertowe popisy. Jolanta Rychlowska swoim 
oschłym tonem i agresywną postawą budzi w widzach głęboko ukrywane traumy 
wywołane przez wszystkie niezapowiedziane kartkówki. Przemysław Gąsiorowicz 
konstruując postać ojca dobrze przedstawia polską przaśność podszytą 
przekonaniem o własnej nieomylności, zaś Daniel Dobosz doskonale balansuje 
nagranicy desperacji, wściekłości i urokliwej nieporadności.
Największym plusem spektaklu jest jednak sam humor. Infantylność bohaterów 
i ich bardzo dziecinne, banalne problemy w połączeniu z ich nieudolnością sprawiają, 
że czujemy do bohaterów sympatię a przedstawienie dobrze się ogląda. Niektóre 
żarty są co prawda nieco sztampowe i wykorzystują ograne motywy albo budują 
przewidywalne puenty, nie przeszkadza to jednak temu, aby w trakcie oglądania
Kowbojów świetnie się bawić. 
Anna Smolar stworzyła w pewnym sensie sztukę o nauczycielach 
i dla nauczycieli, skupiając w dwóch godzinach bolączki ich dorosłego życia i skutki 
zmagań z niedoskonałym systemem edukacji. Świetnie sprawdza się ona jako lekka 
komedia, choć mniej jako pogłębiona analiza polskiej oświaty. 

Wojciech Siwik

Kowboje

TEATR OSTERWY /
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Przeżyją tylko najsilniejsi

“Kowboje” w reżyserii Anny Smolar to western, którego głównymi bohaterami 
są nauczyciele. Szkoła przeniesiona w świat Dzikiego Zachodu staje się miejscem 
groteskowo przedstawionej walki o przetrwanie. Podejmują ją zarówno członkowie 
grona pedagogicznego jak i uczniowie. Przedstawienie stanowi również krytykę 
instytucji szkoły i opowiada o bezradności nauczycieli wobec nieskutecznego systemu 
edukacji. Czy podjęte przez twórców problemy stają się jednak punktem wyjścia 
do szerszej dyskusji na temat polskiego szkolnictwa?
Przestrzeń akcji to pokój nauczycielski, który na scenie tworzą stół i kilka krzeseł. 
Do stylistyki westernu nawiązują charakterystyczne wahadłowe drzwi, mały kaktus 
stojący w kącie i umieszczony w głębi sceny ogromny indiański namiot. W tym 
pomieszczeniu poznajemy różne typy nauczycieli: nieśmiałego, zamkniętego w sobie 
geografa (Daniel Dobosz) surową matematyczkę (Jolanta Rychłowska), 
dyktatorskiego wuefistę-dyrektora (Maciej Grubich), czy ambitną, antysystemową 
„Nową” (Edyta Ostojak). Każdy z nich w oczekiwaniu na kuratorską wizytację spędza 
kolejny dzień pracy w poczuciu bezradności. Nuda Dzikiego Zachodu daje o sobie 
znać, gdy grono pedagogiczne bezczynnie przesiaduje w Saloonie, próbując
odpocząć od zgiełku szkolnych przerw.
W zamyśle twórców nauczyciel został porównany do kowboja, ponieważ z jednej 
strony jest on pasterzem „bydła” czyli nieposkromionych uczniów, z drugiej natomiast 
jako autorytet musi nieustannie zmagać się z siłami zła. Ta pierwsza właściwość
ujawnia się podczas scen ukazujących relacje z  uczennicą wykraczającą poza 
schemat przeciętności (Justyna Janowska). Związana liną, symbolizującą pętające 
ją szkolne reguły, zupełnie jak młody koń wymaga oswojenia. Dokonać tego próbuje 
m.in. matematyczka, mierząc do niesfornego dziecka z pistoletu. Siły zła to panujące 
w pokoju nauczycielskim zasady i relacje między jego członkami. Ofiarą ich pada 
„Nowa”, która zajmując krzesło koleżanki, zaburza obowiązującą hierarchię, a także 
geograf pragnący zostać nieokiełznanym mustangiem – przywódcą szkolnej prerii. 
Natychmiast ujarzmia go dyrektor, tłumiąc jakiekolwiek oznaki buntu i chęci zmian
panującego porządku. 
 Reżim jest jednak narzucony odgórnie. Świadczy o tym słuszny strach przed 
przybywającą do szkoły  kuratorką. Pochodząca z innej rzeczywistości, trupioblada, 
ubrana w wojskowy mundur postać (Sonia Roszczuk), podpala szkołę zarówno 
w wymiarze rzeczywistym (rozlewając benzynę z kanistrów), jak i metaforycznym. 
Wręcza bowiem swój indiański pióropusz – symbol władzy – opornej uczennicy, 
podważając tym samym nauczycielski autorytet. Scenę tę traktować możemy jednak 
również jako emancypacyjny gest wyzwalający spętanego rygorem wychowanka. 
Szkoła okazuje się więc miejscem nie tylko zetknięcia z przemocą i szeregiem 
absurdalnych zakazów ale również spotkania z kimś kto wyciąga do uczniów pomocną
dłoń. Czy gest ten jednak ma dobre intencje?
W przedstawieniu w interesujący sposób zostaje ustalona relacja z widownią. 
W niektórych scenach publiczność przekształca się w szkolną klasę, przed którą 
występują nauczyciele. Głos z o�u sugeruje, że to właśnie my widzowie wyśmiewamy 
wygląd i zachowanie pedagogów. Zabieg ten uważam za udany, bo przywołuje 
on wspomnienia z czasów szkolnych, uświadamiając tym jak bardzo przestrzały jest
 system polskiej edukacji.
Spektakl choć ośmiesza figurę nauczyciela ukazując go jako człowieka niezdarnego, 
sfrustrowanego i bezwartościowego (to słabość spektaklu), nie zrzuca jednak na niego 
odpowiedzialności za stan oświaty. Proponuje natomiast próbę zrozumienia 
pedagogów, którzy zmagają się z presją, przemocą, czy rywalizacją. Winny jest 
bowiem system, a nie jednostka stojąca najniżej w niesprawiedliwie ustanowionej 
hierarchii. Kowboje podejmują różne problemy, ale nie podają żadnych sposobów 
na ich rozwiązanie. Mimo to uważam, że spektakl posiada społeczną sprawczność. 
Wywołuje silne refleksje, które mogą stać się impulsem do rozpoczęcia szerszej 
dyskusji. Dużym atutem spektaklu jest warstwa tekstowa opracowana przez Michała 
Buszewicza. Rozbudowane monologi trzymają w napięciu oraz wywołują śmiech. 
Należy również pochwalić aktorów za to, że udało im się stworzyć karykaturalne 
postaci nie przekraczając przy tym granicy dobrego smaku. Po wizycie 
w nauczycielskim Saloonie, pochodzącym wprost z Dzikiego Zachodu, nasuwa się
wniosek, że przeżyją tylko najsilniejsi.

Bartosz Cudak
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