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Na zielonej Ukrainie... Wojna.

Więzi Jarosława Murawskiego i Michała Buszewicza w reżyserii Oleny Apczel, bazując 
na wspomnieniach tej ostatniej, przedstawiają historię jej „typowo ukraińskiej” rodziny 
mieszkającej w Donbasie. Różnorodność językowa, kulturowa, czy światopoglądowa 
jej członków pokazuje skomplikowaną sytuację społeczno-polityczną, jaka panuje 
w tym kraju.. Przywołane obrazy zderzają więc sentymentalną opowieść pochodzącą
z donbaskiego domu z pogrążoną wojną wschodnią częścią kraju.
Spektakl ma budowę klamrową, która wykorzystuje figurę słowiańskiej „motanki”, czyli 
tradycyjnej, ukraińskiej, ręcznie robionej lalki. Przedstawienie rozpoczyna się, kiedy 
aktorzy leżą z głowami owiniętymi chustami przypominając właśnie takie lalki. 
W jednej z ostatnich scen spektaklu natomiast Olena (Katarzyna Dałek) ubierana jest 
przez  rodzinę w kilka warstw ludowych strojów. „Motanki” tworzone są z resztek 
materiałów, naturalnych tkanin o różnych fakturach, wzorach i kolorach. Są unikatowe 
ponieważ nie ma dwóch identycznych lalek, a każda z nich spełnia inną rolę. 
Członkowie donbaskiego domu swoją różnorodnością, wyrażoną przez kostiumy 
Natalii Mleczak, przypominają właśnie takie „motanki”. W rozmowie, każdy z nich 
posługuje się innym dialektem, każdy ma też inne poglądy polityczne. Babcia (Agata 
Bykowska) używa rosyjskich słów oraz ukraińskiej artykulacji, twierdząc, że „za Lenina 
było lepiej”. Brat-nacjonalista (Jacek Labijak) mówi „donieckim rosyjskim, 
napierdalającym, prostackim dialektem”, a jego działania – jak informuje napis 
wyświetlany z tyłu sceny – sponsorowane są przez ukraińskie Ministerstwo Prawdy 
Historycznej. Przyrównanie bohaterów do „motanek” uzmysławia jednak, że w wirze 
historii, na którą nikt z nas nie ma wpływu, jesteśmy jedynie marionetkami 
w rękach polityków. 
Zderzenie dwóch światów (sielskiego domu i brutalnej wojny) idealnie oddają 
wykorzystane w spektaklu dokumentalne nagrania. Przedstawiają one wnętrze 
i otoczenie rodzinnego domu Oleny oraz zapisy walk w ukraińskim parlamencie 
i w Charkowie. Podwójność perspektywy prezentowanej historii obnaża stereotypy, 
którymi posługują się „obcy” w postrzeganiu Ukrainy. Sielskość, ludowość, czy zielony 
krajobraz przysłaniają obrazy trwających zmagań wojennych. Cały spektakl 
to właściwie gra ze stereotypowymi wyobrażeniami na temat Polaków i Ukraińców. 
Bohaterowie przedstawienia utożsamiają więc Polskę z zepsutym Zachodem, sami 
siebie określając  jako tych od „barszczu ukraińskiego i pierogów ruskich”. Ponadto, 
brat-nacjonalista, uznaje wszystkich Polaków za wrogich jego ojczyźnie 
„piłsudczyków”, czy wyznawców Stefana Czarneckiego, który na Ukrainie postrzegany 
jest jako ciemiężca tłumiący narodowy zryw. Wyobrażenia te dodatkowo podkreśla 
stworzona przez Natalię Mleczko scenografia. Przekrój pomieszczenia, który staje się 
głównym miejscem akcji scenicznej, pokryty został zieloną farbą. Współgra to nie tylko 
estetycznie z wzorzystymi strojami aktorów, ale pełni też rolę semantyczną. Zielony 
pokój przypomina green screen, wykorzystywany podczas nagrywania filmów. 
Nakładane na niego obrazy tworzą iluzję rzeczywistości. Podobnie jest w spektaklu. 
Stereotypowo pokazywane postaci, czy wydarzenia to tylko namiastka realnego 
świata, którego chaotyczna reprezentacja nie pozwala na pełne zrozumienie i zajęcie 
wobec niego stanowiska. Uważam to jednak za zabieg celowy. Każda historia 
ma bowiem dwie strony. 
Powagę spektaklu rozbija inteligentny humor. Stworzone przez aktorów karykaturalne 
postacie rozśmieszają i dodają przedstawieniu lekkości. Na pochwałę w szczególności 
zasługuje Agata Bykowska w roli Babci-szamanki. Spektakl, choć wykorzystano w nim 
wspomnienia reżyserki, staje się opowieścią uniwersalną. Wyrabianie opinii na 
podstawie stereotypów, wojna, nacjonalizm, patriotyzm, czy obraz stosunków między 
narodami przedstawione w spektaklu tworzą historię przede wszystkim o ludziach,
których, mimo wielu różnic, łączą wspólne wartości.

Bartosz Cudak



Na (u)więzi w „pomiędzy”

W tradycyjnej ukraińskiej rodzinie „jemy barszcz ukraiński z ruskimi pierogami, starymi 
polskimi sztućcami”. Olena Apczel w spektaklu Więzi przez pryzmat własnych 
doświadczeń, próbuje pokazać podziały występujące we współczesnej Ukrainie. 
Opowiada o kraju, w którym różnorodność kulturowa i skomplikowana tożsamość jego 
mieszkańców uniemożliwiają wypracowanie wspólnej wizji historycznej 
czy politycznej; o kraju, w którym głębokie antagonizmy stają się przyczyną ludzkiego 
cierpienia. Różnice wybrzmiewają choćby w języku: Olena tłumaczy z ojczystego 
rosyjskiego na ojczysty ukraiński, a ukraińska telewizja transmituje życzenia 
noworoczne składane przez Poroszenkę ale także przez Putina. 
 Ambiwalencja emocji, poglądów i pragnień ilustrowana jest tak na przykładzie 
politycznej sytuacji Ukrainy, jak i prywatnej historii Oleny. „Serce, dzieciństwo, rodzina, 
żal, dom na Wschodzie; intelekt, nadzieja, przyszłość i żółć na Zachodzie” – słyszymy 
w przedstawieniu. Zafascynowana zachodnim sąsiadem, reżyserka postanawia 
bowiem wyjechać do Polski, albo jak mówi jej konserwatywna rodzina – do kraju 
„wydrążonych Słowian”, którzy rozpaczliwie usiłują dorównać zachodnim standardom. 
Polska w oczach rodziny Oleny zbudowana jest z uprzedzeń i stereotypów – podobnie 
zresztą, jak sielska Ukraina w wizjach Polaków. Twórczyni żongluje stereotypami, 
obnażając ich absurdalność dowodzi, jak niewiele tak naprawdę o sobie nawzajem 
wiemy. Bardzo szybko okazuje się jednak, jak dużo mamy wspólnego z tą na pozór 
tak odległą – geograficznie i kulturowo – doniecką rodziną. 
 Apczel mówi z pozycji osoby, która żyje w zawieszeniu między Polską a Ukrainą, 
do żadnego z tych krajów nie pasując. Jej celem nie jednak tylko wyśmiane przywar 
jednej czy drugiej nacji – twórczyni odrzuca tak radykalny patriotyzm, jak i zachwyt 
nad polską „ziemią obiecaną”. I choć w jej diagnozie nie brak przenikliwości, z pokorą 
podchodzi do snucia historii, kwestionując możliwość opowiedzenia o Ukrainie 
w polskim teatrze, za pośrednictwem polskojęzycznych aktorów. Powracające wątki 
autotematyczne, dotykają również kwestii najbardziej tragicznych. Historia wojny, 
choć nie dominuje, zajmuje ważne miejsce w spektaklu. Najbardziej poruszające sceny 
to te, w których oglądamy Nowy Rok spędzony w ogniu bomb oraz nagrania 
z zamieszek w Charkowie wyświetlane na ekranie nad sceną, podczas których, 
jak relacjonuje aktorka, mieszkańcy miasta opluwali i poniżali swoich sąsiadów, 
to najbardziej poruszające sceny. W pewnym momencie na ekranie wyświetla się 
zegar, który odlicza czas trwania konfliktu na Ukrainie – przez pięć minut oglądamy 
nieruchomych aktorów i zmieniające się cyfry. To niewypowiedziany, ale  dobitnie
wyrażony wyrzut sumienia, ale też głos bezradności.
 Więzi są spektaklem uniwersalnym – nawet, jeśli wiele z ukraińskich problemów jest 
z polskiego punktu widzenia niepojmowalnych. Bo portretowana na scenie rodzina, 
która zdaje się stanowić nieprzystającą do siebie mieszankę temperamentów 
i poglądów, trwa na przekór okolicznościom i sobie nawzajem. Takiej zgody 
i wzajemnego wsparcia możemy się od nich uczyć.

Dawid Kaszuba
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O Marii

Scena otoczona jest czarnymi krzesłami, a za nimi, w głębi stoją dwie stare szafy, które 
po otwarciu przemieniają się w niewielkie alkowy. Pośrodku stoi jeszcze fotel, a nad nim 
wisi wielki. słomiany orzeł w koronie. Na krzesłach otaczających scenę przyklejono 
kartki z wydrukowanymi imionami i nazwiskami polskich emancypantek 
oraz feministek. Nie zajmą one jednak swoich miejsc i nie będę brały udziału 
w zabawie/fantazji jaką Wiktor Rubin i Jolanta Janiczak proponują na scenie. 
Głównym wątkiem spektaklu miał być dwudziestoletni związek Marii Konopnickiej 
z Marią Dulębianką (pieszczotliwie przez pisarkę nazywaną Pietrkiem). Dramaturżka 
postanowiła jednak zamiast realistycznie opowiadanej historii popuścić wodze 
fantazji. Relację bohaterek dramatyzuje przez nagrania wideo z lwowskiego 
archiwum, gdzie Agnieszka Kwietniewska oraz Monika Roszko wczytują się w resztki 
dokumentów na temat życia bohaterek oraz nagrania, w którym obie aktorki 
odwiedzają groby artystek: Roszko (grająca Dulębiankę) idzie na grób Konopnickiej, 
Kwietniewska (w roli Konopnickiej) odwiedza grób Dulębianki. Obie na nagrobnych 
płytach i pomnikach wieszają papierowe serca świadczące o ich wzajemnej miłości 
ponad czasem i dzielącą ich przestrzenią.  Ich związek jest jednak ramą 
dla poruszanych tematów, co niestety sprawia, że postać Dulębianki nie zostaje 
należycie wyeksploatowana kosztem poświęcenia uwagi innym wątkom oraz 
postaciom. Na scenie odtworzona zostaje dziwaczna relacje Konopnickiej 
z beznadziejnie w niej zakochanym Maksymilianem Gumplowiczem (Michał Kaleta). 
Pokazane zostają także jej bardzo trudne stosunki z córką Zofią (Mariusz Adamski). 
To właśnie ona spaliła dzienniki i listy matki przez co biografia pisarki pełna jest luk 
i niedomówień. Główna bohaterka przez cały spektakl jest rozdarta między 
pragnieniem bycia narodową pisarką, a podążaniem za swoimi, kontrowersyjnymi 
w tamtych czasach, prywatnymi pragnieniami. Kontrapunktem dla postaci Zofii jest 
Marguerite John Radcly�e-Hall, zadeklarowana lesbijka poruszająca głośno temat 
miłości homoseksualnej. Zestawienie to tworzy pole do dyskusji na tematy 
emancypacji, seksualności, podwójnego społecznego wykluczenia lesbijek czy analizy
kategorii narodowego pisarza/pisarki.
Twórcy w spektaklu starają się poruszać więc ważne wątki, jednak ich przedstawieniu 
w kluczowych scenach braknie wyrazistości. Warto więc potraktować je jako 
jeden z niezbyt udanych efektów poszukiwań sposobów mówienia 
o queerowej rzeczywistości.

Hanna Księżniakiewicz
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Ślepy zaułek

Spektakl O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych w reżyserii Wiktora 
Rubina miał zagrzewać kobiety do walki o prawo do miłości bez względu na wiek 
czy płeć wybranka/wybranki. Tekst Jolanty Janiczak charakteryzuje tak wielka 
bojowość, że można wyobrazić go sobie jako manifest powstania lesbijek 
przeciwko mężczyznom. 
Świetnym zabiegiem w spektaklu jest dekonstrukcja obrazu Marii Konopnickiej 
(Agnieszka Kwietniewska) jako Matki Polki i zastąpienie go wizerunkiem 
rozerotyzowanej kochanki zarówno mężczyzn jak i kobiet. Jej największą miłością 
była Maria Dulębianka (Monika Roszko). Konopnicka w swoich listach zwracała się 
do niej per Pietrku, co znalazło odzwierciedlenie w tytule spektaklu. Na scenie widzimy 
fragmenty z życia pisarki. Poznajemy jej dwie córki: Helenę i Zofię (w spektaklu nie ma 
mowy ani o trzeciej córce ani o żadnym z jej pięciu synów). Są one przedstawione 
antagonistycznie. Jedna próbuje uchronić matkę przed jej nienormatywnymi 
i nieakceptowanymi społecznie pragnieniami, druga całkowicie się do niej upodabnia. 
Obserwujemy również scenę, w której polska pisarka jest przekonywana przez inne 
sławne kobiety, że powinny utworzyć odrębne państwo, w dużej części pozbawione 
mężczyzn. Wystarczy bowiem, aby stanowili oni dwadzieścia procent jego populacji 
a gatunek ludzki przetrwa. Ze sceny słyszymy, że mężczyźni służą jedynie 
do prokreacji i są jak pieski, które można wytresować. Czy tak powinna wyglądać 
emancypacja? Czy naprawdę kobiety walczą o taką rzeczywistość jaką przedstawia 
zespół Teatru Polskiego w Poznaniu? Jedynymi mężczyznami na scenie są pracownicy 
techniczni, którzy wykorzystywani są do najrozmaitszych czynności, takich jak 
chociażby podsadzanie aktorki przy wchodzeniu do szafy. Oprócz nich widzimy 
jeszcze adoratora Konopnickiej (Michał Kaleta). Choć nie wiemy czy łączy 
ich prawdziwa miłość pewne jest, że wielokrotnie pogrążali się ze sobą w erotycznych 
uniesieniach. Jednak najważniejszy mężczyzna na scenie to – Mariusz Adamski, który 
gra cnotliwą córkę Konopnickiej. Każdy z nich jest uprzedmiotowiony i poniżony. 
Pomimo rzekomego dążenia do emancypacji kobiet w spektaklu twórcy pokazują 
Monikę Roszko nago. Co prawda Kwietniewska wzywa w jednym z monologów 
wszystkie kobiety do działania, ale jak mają się do tego wołania zabiegi sceniczne 
zastosowane przez Wiktora Rubina?  Choć temat jest ważny i należy wspierać oraz 
uwidaczniać zmagania par nieheteronormatywnych w walce o równość i normalne
życie to nie możemy wykluczać przy tym żadnej z płci. 

Paula Afra Osiak
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