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Nasza Encyklopedia nawiązuje w sposób oczywisty do oświeceniowych idei upowszechniania 
wiedzy, choć przecież jej kształt w niczym nie przypomina klasycznego wydawnictwa. Ponad 
milion osób korzystających rocznie ze stale powiększającego się zasobu ETP daje nam poczu-
cie, że poszliśmy właściwą drogą, łącząc za pomocą elektronicznej platformy  wiedzę uporząd-
kowaną (przygotowywaną specjalnie dla ETP) i źródła, bazy danych, kolekcje multimediów, 
cyfrowe książki i czasopisma, zdigitalizowane wersje dokumentów i informacje o dostępnych 
w Sieci archiwach.

Jesteśmy przekonani, że czas już zrobić krok dalej.
Początkom teatru publicznego w Polsce towarzyszył „Monitor”, ukazujące się dwa razy 

w tygodniu pismo o hybrydycznym (podobnie do naszej Encyklopedii) charakterze – informa-
cyjno-publicystyczne, ale także, jak na ówczesne czasy, często nowatorskie w treści i formie ze 
względu na wprowadzanie nowych, nieznanych wówczas gatunków literackich. Wśród wielu 
spraw publicznych zajmowało się też teatrem. Do dziś cenione są jego zasługi dla kształtowa-
nia postaw świadomego odbiorcy teatru, który starał się być czymś więcej niż tylko atrakcyj-
nym widowiskiem.

Przy wszystkich oczywistych różnicach nasze ambicje nie są wcale odległe i dlatego odwa-
żyliśmy się zaproponować Państwu nasz „Monitor ETP”. Do działania zmotywowało nas 
przede wszystkim poczucie, że po siedmiu latach powinniśmy Państwa zaprosić także na 

„zaplecze”, do naszego redakcyjnego pokoju (materialnie nieistniejącego), żeby nasza praca 
stała się bardziej widoczna i lepiej prezentowana na zewnątrz.

Zależy nam też na pozyskaniu do współpracy nowych autorek i autorów, nie ma bowiem 
co ukrywać, że po początkowej fali sporego zainteresowania i zaangażowania we współpracę 
z ETP wiele osób zajmujących się badaniami i historią teatru skupiło się na własnych zaję-
ciach. Mamy świadomość, że osoby prowadzące badania teatralne dysponują ograniczonym 
czasem i zasobem sił. Na dodatek pandemia spowodowała, że dotychczasowe formy spotkań 
i prezentacji naszych działań w postaci publicznych dyskusji (np. podczas otwartych semina-
riów metodologicznych poprzedzających uroczystość wręczania dorocznych nagród Polskiego 
Towarzystwa Badań Teatralnych) nie były przez długi czas możliwe. Z drugiej strony wzrosło 
w sposób wcześniej nieobserwowany zainteresowanie zasobami cyfrowymi i komunikacją za 
pośrednictwem Internetu. Uznaliśmy więc, że czas najwyższy na nowy impuls i nową prze-
strzeń współpracy pod egidą ETP.

Rozważając różne możliwości, ostatecznie zdecydowaliśmy, że zamiast popularnej dzi-
siaj formy internetowego biuletynu czy też serwisu aktualności, potrzebujemy w ETP nieco 
obszerniejszego i precyzyjniej zaplanowanego medium do komunikacji z Państwem. Część 
spraw związanych z działaniami Encyklopedii wymaga bowiem wspólnego, niespiesz-
nego namysłu nad szerszymi, poważniejszymi kwestiami metodologicznymi i teoretycz-
nymi, a nasza wspólna Encyklopedia potrzebuje nowych autorek i autorów, nowych spoj-
rzeń na historię teatru, wypełniania białych plam, uzupełniania luk i przeoczeń naszych 

Encyklopedia Teatru Polskiego ma już siedem lat. Z wielu stron słyszymy, że 
 trudno sobie dzisiaj wyobrazić jakiekolwiek działanie badawcze, wydawni
cze, edukacyjne, wystawiennicze, a nawet artystyczne, bez sięgnięcia do zaso
bów platfor my elektronicznej, którą oddaliśmy do użytkowania w 2015  roku,  

w rocznicę 250lecia teatru publicznego w Polsce.

Od redakcji
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poprzedników. Do takiej właśnie wspólnej pracy miała posłużyć nowa technologia, czyli elek-
troniczna platforma, jaką jest ETP – i do nowego etapu tej pracy chcemy Państwa ponownie 
zachęcić.

Doszliśmy do wniosku, że najbardziej użytecznym sposobem przekazywania tych roz-
poznanych potrzeb i poszukiwania odpowiedzi na nie, będzie zachowujące tradycyjny for-
mat i kompozycję, ale nowoczesne w sposobie transmisji, elektroniczne czasopismo. Oto jego 
pierwszy numer.

W „Monitorze ETP” raz na pół roku będziemy prezentować to, co się zmieniło i co wkrótce 
się zmieni w Encyklopedii: jakie jej nowe elementy – hasła, biogramy, opisy, książki itd. – 
pojawiły się na odpowiednich podstronach, jakich dokonano odkryć, jakie zostały podjęte 
inicjatywy, jakie obszary, tematy i rodzaje działań badawczych chcemy szczególnie rozwijać 
i do nich Państwa zapraszać. Zarysowane wyżej problemy będziemy ukazywać możliwie sze-
roko, zarówno poprzez przedpremierowe prezentacje nowych tekstów, naukowo opracowane 
publikacje materiałów źródłowych, jak i podejmowanie zagadnień warsztatowych i metodo-
logicznych.

Tej ostatniej kwestii zamierzamy poświęcić tę część „Monitora ETP”, która będzie miała 
charakter swoistej metarefleksji nad tym, co i jak powstaje na potrzeby Encyklopedii. Chcie-
libyśmy odnowić zaniechaną w ostatnich dekadach dyskusję metodologiczną o nastawieniu 
zdecydowanie praktycznym, choć oczywiście niepozbawioną świadomości teoretycznej. Jak 
nam się wydaje, namysł ten jest konieczny wobec gwałtownych zmian zachodzących w teatrze 
i sztukach przedstawieniowych, wykorzystywanych do ich tworzenia i dokumentacji techno-
logiach oraz sposobach upowszechniania efektów pracy artystycznej. Sama platforma cyfrowa, 
jaką jest internetowa Encyklopedia, wymaga takiego namysłu w wielu wymiarach jej funk-
cjonowania. Dlatego w każdym z kolejnych numerów będziemy proponować tematy doty-
czące różnych metod i obszarów badań teatralnych, a także nowych gatunków wypowiedzi 
naukowej.

W pierwszym numerze proponujemy wstępną refleksję nad opisami przedstawień – także 
w kontekście powstałych w okresie pandemii nowych form teatralno-medialnych. Ta część 

„Monitora ETP” będzie mieć charakter naukowy, spełniający wymogi pisma recenzowa-
nego, ogłaszającego otwarte zaproszenia do nadsyłania artykułów. Mamy nadzieję, że z cza-
sem taki jej charakter zostanie potwierdzony wpisaniem „Monitora ETP” na listę czasopism 
 punktowanych.

Oczywiście zakładamy, że wszystkie materiały ogłaszane w „Monitorze” będą spełniać 
standardy publikacyjne współczesnych nauk humanistycznych. Nie chcemy jednak, by 

„Monitor ETP” był pismem czysto akademickim. Wybierając materiały do poszczególnych 
działów, będziemy się starali tak je ułożyć, by tworzyły atrakcyjne i znaczące kompozycje 
tematyczne. Chodzi nam bowiem nie tylko o pokazanie, co się dzieje „wewnątrz” Encyklo-
pedii, ale też o ujawnianie możliwości takiego posłużenia się materiałami, jakie w obrębie 
ETP nie jest możliwe, ponieważ pojawiają się osobno, autonomicznie. Na łamach „Monitora” 
będziemy więc spotykać, zderzać, łączyć ze sobą różnorodne elementy w nadziei stworzenia 
inspirujących i posiadające własne wartości mozaik lub konstelacji.

Trzy wymienione wyżej aspekty „Monitora ETP”: informacyjna, metarefleksyjna 
i kompozycyjna zostaną z pewnością w nieodległej przyszłości uzupełnione o kolejne. 
Czym będzie to pismo, zależy nie tylko od jego inicjatorów, czyli redakcji Encyklope-
dii Teatru Polskiego, ale też od wszystkich Czytelniczek i Czytelników, których serdecznie 
zapraszamy do współpracy. Mamy nadzieję, że pierwszy numer do niej zachęci.  

 
e
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Nieopatrznie zgodziwszy się na sporządzenie przeglądu rozwiązań stosowanych 
w opisach przedstawień powstających od roku 2017 na zamówienie Encyklo
pedii Teatru Polskiego, w bardzo niewielkim stopniu zdawałem sobie sprawę, 
w jaką pułapkę sam się pcham. Przeczuwałem trudności, ale myślałem raczej 
o  kwestiach czasowych – czy zdążę napisać tekst w zadeklarowanym terminie. 

W stron  narracji
Przegl d opisów przedstawień zamieszczonych  

w Encyklopedii Teatru Polskiego

DARIUSZ KOSIŃSKI

Szkicowy przegląd, jaki zgodziłem się sporządzić, nie 
wydawał mi się jakoś szczególnie trudny. Dopiero przy-
stępując do pracy, zacząłem się orientować, jak w istocie 
skomplikowane wyzwanie sam sobie rzuciłem. I to już 
na najprostszym poziomie – wszak wszystko, co mogę 
napisać, jest zarazem rodzajem autoweryfikacji własnej 
pracy, bo to przecież my – Dorota Buchwald, Wojciech 
Dudzik i ja wymyśliliśmy, że Encyklopedia Teatru Pol-
skiego potrzebuje osobnych opisów przedstawień, ułoży-
liśmy listę pierwszych siedemdziesięciu pięciu, uznanych 
za najważniejsze, zaprosiliśmy wybrane osoby do ich spo-
rządzenia, a następnie redagowaliśmy i akceptowaliśmy 
je do publikacji. To my zatem ustalaliśmy ramy tej pracy, 
w dość oczywisty sposób wpływając na przyjmowane 
przez autorki i autorów strategie. Jakkolwiek od początku 
deklarowaliśmy i podkreślaliśmy, że nikomu niczego nie 
narzucamy, w sporządzonej przez nas instrukcji zachę-
caliśmy „do traktowania opisu przedstawienia jako swo-
istego wyzwania dla autorów oraz do proponowania 
innowacyjnych form odpowiedzi na to wyzwanie”1. Choć 
podkreślaliśmy także świadomość i akceptację tego, „że 
w zależności od zachowanych materiałów, charakteru 
przedstawienia i wielu innych czynników poszczególne 
opisy wyglądać będą odmiennie”, to jednak wpisywa-
liśmy w owe wskazówki dość wyraźne postulaty, by nie 
rzec – wymagania. Od ich analizy, od wskazania zało-
żeń (czasem przyjętych milcząco) leżących u podstaw 
pierwszego etapu przedsięwzięcia, trzeba zatem zacząć 
niniejszy przegląd, dokonując czegoś w rodzaj wstecz-
nej autorefleksji teoretycznej dotyczącej inicjatywy, która 
miała bardzo pragmatyczne motywacje. Sama ta sytu-
acja jest mało wygodna, bo stawia mnie w pozycji osoby 

wypowiadającej się we własnej sprawie. Postaram się jak 
najrzetelniej sprostać temu wyzwaniu, ale od razu sygna-
lizuję ten szczególny kontekst, zarazem zachęcając osoby, 
którym to, co napiszę, wyda się wątpliwe, do komenta-
rzy i polemik. 

Inna, bardziej już merytoryczna trudność, wiąże 
się z rozległością i komplikacją problemów teoretycz-
nych związanych z samym pojęciem opisu przedsta-
wienia. Kiedyś roztrząsane przez Grzegorza Sinkę 
z budzącej wówczas opory a dziś już nieaktualnej per-
spektywy semiologicznej2, jeśli kogoś interesują, to 
raczej w perspektywie pragmatycznej, rozpoczynającej 
się od pytania: po co opis sporządzać, skoro są rejestra-
cje? Tymczasem wraz z upowszechnieniem i swoistym 
ucodziennieniem rejestracji3, pojawiają się zupełnie 
nowe problemy teoretyczne, zaczynające się być może 
właśnie tam, gdzie Sinko umieszczał swój punkt opar-
cia: w wyobrażeniu o – jego zdaniem – jedynym nauko-
wym, czyli „wychodzącym od warstwy semantycznej”4 
opisie przedstawienia jako „tekstu” (oczywiście w rozu-
mieniu semiologicznym). Wiary w tę jedyność i teksto-
wość przedstawienia nie sposób dziś utrzymać, nie tylko 
w wyniku zwrotu performatywnego. Należałoby podjąć 
na nowo pracę teoretyczną nad pojęciem „opisu”, zaczy-
nając od samego słowa. Trudno w inicjalnym i z zało-
żenie przeglądowym artykule podejmować te wszyst-
kie złożone kwestie, więc jedynie w toku tego przeglądu 
pozwolę sobie w kilku punktach zasygnalizować pewne 
zagadnienia, mając nadzieję, że w ten sposób uda mi 
się zachęcić do rozwijania refleksji nad „opisem” przed-
stawienia, dla której oczywiście otwieramy internetowe 
łamy „Monitora ETP”.
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DARIUSZ KOSIŃSKI

Na niewidzianego

Do momentu sporządzania tego przeglądu zamiesz-
czono na stronach Encyklopedii Teatru Polskiego sześć-
dziesiąt sześć (szatańska liczba) opisów przedstawień, 
spośród których tylko piętnaście spektakli mogło być 
rzeczywiście widzianych przez osoby, które o nich pisały5. 
Trudno zatem nie zacząć od stwierdzenia wynikającej 
stąd oczywistości, że w przypadku zdecydowanej więk-
szości  opisów zamieszczonych do chwili obecnej w Ency-
klopedii Teatru Polskiego mamy do czynienia z rekon-
strukcjami przedstawień historycznych. Na dodatek są 
wśród nich takie, które powstały i były prezentowane 
w teatrze możliwym do wyobrażenia jedynie w przy-
bliżeniu, niekiedy niemal egzotycznie odległym (jak 
w przypadku teatru staropolskiego), niekiedy przypo-
minającym współczesny, choć w istocie bardzo od niego 
odmiennym (teatr XIX wieku, zwłaszcza sprzed wprowa-
dzenia elektrycz ności).

Już Grzegorz Sinko6 uznawał takie opisy rekonstru-
ujące przedstawienie za problematyczne. Można by 
wszak zadać podstawowe pytanie: jak można mówić 
o opisie czegoś, czego się nie miało najmniejszych szans 
zobaczyć? Tymczasem właśnie w takich przypadkach, 
zwłaszcza dotyczących epoki niedysponującej technolo-
gią umożliwiającą rejestrację, opis, czy też raczej narracja 
słowna pozwalająca na wyobrażenie sobie, jak wyglądało 
przedstawienie i jakiego rodzaju doświadczeniem mogło 
być, wydaje się szczególnie potrzebny. Dowodem na to 
jest wysoki poziom skuteczności narracji najwybitniej-
szych krytyków teatralnych, zwłaszcza w drugiej połowie 
XIX i pierwszej XX wieku.

Każda historyczka i każdy historyk teatru wie, jak zna-
komite opisy zawierają dawne recenzje, zwłaszcza spo-
rządzane przez takich mistrzów jak Antoni Lesznowski-

-syn, Józef Kenig czy Feliks Koneczny. To nie późniejsze 
o dekady, pełne teoretycznego namaszczenia akademic-
kie teksty, ale dorobek krytycznoteatralny sprzed stu 
i więcej lat stanowi bezpośrednio przekonujący dowód na 
możliwość stworzenia opisu przedstawienia jako narzę-
dzia ujęcia słowami doświadczenia, które zasadniczo 
w słowach się nie mieści. Można by więc powiedzieć, że 
zamiast zamawiać rekonstrukcje, należałoby raczej pod-
jąć wysiłek wydobycia najlepszych opisów z przeszłości. 
Na pewno trzeba ten trud podjąć (fakt, że zbiory tekstów 
Lesznowskiego i Keniga wciąż są nieopublikowane sta-
nowi szpetną plamę na honorze polskiej historiografii 
teatralnej), ale też nie ulega wątpliwości, że ze względu na 
odmienność języka i pojedynczość perspektywy, a także 
zależność od rozlicznych, częściowo ukrytych, kontek-
stów historycznych uniemożliwiających wymaganą od 
nauki weryfikowalność sądów, opieranie się na opisie jed-
nego tylko autora nie wystarcza. Potrzebna jest konfronta-
cja wielu głosów, a także spojrzenie z perspektywy dzisiej-
szej. Jestem wielkim zwolennikiem zmiany perspektywy, 
jaką daje lektura tekstów pisanych w zupełnie innych cza-
sach i okolicznościach7, ale jest oczywiste, że stanowi ona 

tylko jeden z elementów procedury naukowej i nie może 
jej zastąpić

Zadania, funkcje czy nawet, duże słowo, misja Ency-
klopedii Teatru Polskiego, zwłaszcza w odniesieniu 
do przedstawień dawniejszych, polega na sporządza-
niu i upowszechnianiu wiedzy podstawowej, dotyczącej 
wyglądów i znaczeń danego przedstawienia w kontekście 
polskiego i światowego (jeśli taki kontekst się pojawiał) 
życia teatralnego i społecznego, dorobku twórców itp. 
Innymi słowy, już w samym punkcie wyjścia przez nas 
przyjętym i proponowanym pod hasłem „opis” kryje się 
fragment historii teatru polskiego skupiony wokół wybra-
nego przedstawienia. Mówimy „opis”, ale zdecydowanie 
chodzi nam o narrację.

Jasno dowodzi tego poniższy fragment przywoływa-
nych już Wskazówek dla autorek i autorów:

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w zależności 
od zachowanych materiałów, charakteru przedstawienia 
i wielu innych czynników poszczególne opisy wyglądać będą 
odmiennie. Akceptując tę odmienność, chcielibyśmy jednak, 
by każde hasło w miarę możliwości zawierało obok opisu 
przedstawienia w wybranej formie także podstawowe infor-
macje dotyczące:

• okoliczności powstania,
• miejsca w dorobku danego twórcy/zespołu,
• recepcji (zwłaszcza dyskusji i polemik),
• znaczenia dla historii teatru polskiego.

Prosimy o niestreszczanie w hasłach akcji dramatycznej. 
Większość dramatów ma już swoje streszczenia w Encyklo-
pedii.

Czytając nasze własne słowa, sam nie mogę się 
powstrzymać od nieco ironicznego uśmiechu. Owszem: 
wyzwanie, problematyczność, innowacyjność i odmien-
ność, ale koniec końców, prosimy o napisanie historii 
przedstawienia w klasycznym układzie trzyaktowym: Jak 
powstało? Jak wyglądało? Co znaczyło?

Po przeczytaniu wszystkich zamieszczonych w ETP 
opisów za najważniejszą strategię ich sporządzania, 
w sposób ukryty wpisaną już w nasze Wskazówki, a w zde-
cydowanej większości zaakceptowaną i stosowaną przez 
autorki i autorów, uznałbym coś, co określiłbym para-
doksalną nieco formułą „narracja opisowa”. Choć 
poświęcone poszczególnym przedstawieniom teksty 
zamieszczone w Encyklopedii Teatru Polskiego zawie-
rają oczywiście elementy opisu i odnoszą się do wyglą-
dów całości i poszczególnych scen, to z nielicznymi wyjąt-
kami przynależą raczej do gatunków narracyjnych. Idąc 
za tym rozpoznaniem chciałbym zaproponować prze-
gląd zabiegów sprawiających, że gatunek pisarstwa 
teatrologicznego nazywany „opisem” staje się w więk-
szości przypadków narracją. Przegląd ten zaczynam od 
swoistego scenariusza wyjściowego i modelowego wyni-
kającego w dużej mierze z podpowiedzi i sugestii zawar-
tych w naszych Wskazówkach. Podążając za nimi, autorki 
i autorzy realizują (oczywiście po swojemu, z licznymi 



Warszt atowe |  Opis y przeds t awień 7

W stron  narracji

wariantami, niekiedy nie w pełni) model narracji pięcio-
częściowej, której poszczególne części dotyczą kolejno

• genezy,
• prac przygotowawczych i prób,
• kształtu i przebiegu scenicznego,
• recepcji,
• interpretacji.

Dwa pierwsze elementy mają zasadniczo charakter 
czysto narracyjny. Część pierwsza (o ile występuje) to 
zazwyczaj krótka relacja na temat tego, co poprzedzało 
podjęcie pracy nad danym przedstawieniem, zawiera-
jąca informacje o wcześniejszym zainteresowaniu danym 
tematem lub tekstem, relacji do wcześniejszych przed-
stawień artysty lub zespołu, stosunku do istniejącej tra-
dycji scenicznej dramatu, w wyjątkowych wypadkach 
także odwołania do artystycznych, etycznych i politycz-
nych postaw twórców i ich ewolucji, szczególnej sytuacji 
w okresie przystępowania do pracy itp. Jeszcze wyraźniej 
narracyjny charakter ma część druga, którą najczęściej 
wypełnia relacja o przebiegu pracy, począwszy od ustale-
nia składu zespołu współtwórców, miejsca i okoliczności 
pracy (jeśli miały one jakieś szczególne znaczenie), przez 
zrelacjonowanie stosowanych metod i przyjętych roz-
wiązań, po opowieść o zmianach zachodzących w trakcie 
procesu twórczego (to temat szczególnie ważny i chętnie 
podejmowany), w tym także konfliktów wewnętrznych 
i zewnętrznych, zwłaszcza jeśli miały one wpływ na 
kształt i znaczenia przedstawienia.

Trzy kolejne elementy omówię bardziej szczegółowo 
poniżej ze względu na większą złożoność materii i różno-
rodność stosowanych w każdym przypadku strategii.

Opowiedzieć przedstawienie

Wśród wyróżnionych powyżej pięciu części modelo-
wego „opisu” najważniejsze znaczenie ma oczywiście 
trzecia, czyli opis „właściwy”. W analizowanych hasłach 
najczęściej, choć z licznymi wariantami, zachowuje on 
dwuaspektowość: „wyglądy” – „przebieg”. Aspekt pierw-
szy obejmuje przede wszystkim scenografię i kostiumy, 
zazwyczaj na początku opisywane całościowo, często 
także w odniesieniu do zmian zachodzących w kolej-
nych sekwencjach spektaklu, choć w tym punkcie rów-
nie popularna jest strategia opisywania zmian w chwili 
ich następowania, czyli w partiach poświęconych kolej-
nym aktom czy scenom. „Wygląd” jest oczywiście szcze-
gólnie ważny w przypadku tych przedstawień, w których 
decydującą rolę odgrywa warstwa plastyczna. Tak jest 
zarówno w opisach teatru lalek, jak i przedstawień nazna-
czonych silnie przez rozwiązania scenograficzne (np. 
Wesele w Teatrze Polskim w Poznaniu opisywane przede 
wszystkim poprzez scenografię i kostiumy Piotra Potwo-
rowskiego). Aspekt drugi obejmuje relację z sekwencji 
wydarzeń scenicznych, które zazwyczaj przedstawiane są 

jako znaczące akcje ułożone w relacjonowany, najczęściej 
linearnie, ciąg. Co ciekawe, te powiązane ze sobą akcje 
najpełniej prezentowane są w przypadku dzieł niebędą-
cych inscenizacjami dramatów, a więc albo w ogóle nie-
posiadających wyjściowego scenariusza, albo posiadają-
cych precyzyjny scenariusz autorski, często obejmujący 
także działania sceniczne. W tym drugim przypadku opi-
sujące przedstawienie osoby zazwyczaj sięgają do takiego 
scenariusza, komponując opis zgodnie z jego porządkiem, 
często i obficie go cytując.

Inaczej radzą sobie autorki i autorzy opisów przed-
stawień będących inscenizacjami dramatów, zwłaszcza 
kanonicznych, bardzo dobrze znanych. Zakładając, że 
osoby czytające opisy mają lub mogą łatwo zdobyć wie-
dzę na ich temat i zgodnie z naszymi Wskazówkami nie 
streszczając dramatów, poświęcają sporo uwagi odpo-
wiedzi na pytanie, co teatr zrobił z dramatem. Zamiesz-
czają więc rozbudowane uwagi na temat stosunku do 
tekstu, informują o ważnych skreśleniach, przesunię-
ciach i innych zabiegach dramaturgicznych. Gdy insce-
nizowany jest dramat obcy, zwłaszcza taki, który ma 
kilka polskich przekładów (np. Hamlet), informuje się 
o tym, czyje tłumaczenie zostało użyte i co z tego wyboru 
wynika. W przypadku przedstawień stworzonych przez 
reżyserki i reżyserów stosujących wyraziste rozwiązania 
interpretacyjne i inscenizacyjne, syntetycznie się je rela-
cjonuje, tworząc generalną ramę dla opowieści o prze-
biegu przedstawienia. Często też informuje się o sposo-
bach rozwiązania scen najlepiej znanych lub takich, które 
mają decydujący wpływ na rozumienie dramatu i charak-
ter przedstawienia (np. Wielka Improwizacja w Dziadach, 
finał Wesela itp.). Niekiedy, opisując inscenizacje znanych 
dramatów, rezygnuje się całkowicie z linearnego opisu 
sekwencyjnego – opisuje się scenografię, charakteryzuje 
postaci i znaczenia, a prawie wcale nie relacjonuje prze-
biegu zdarzeń, zakładając, że jest on zasadniczo zgodny 
z podstawą tekstową. W niektórych przypadkach w nar-
racji wyraziście oddziela się i opisuje osobno poszcze-
gólne warstwy przedstawienia, osobno omawia reżyserię, 
grę aktorską, scenografię i dzieje premiery.

Innym bardzo często pojawiającym się elementem 
„właściwego” opisu jest charakterystyka postaci i/lub 
ocena gry aktorskiej – oczywiście znacznie rozbudowana 
tam, gdzie mamy do czynienia ze słynną kreacją. Z kolei 
w przypadku przedstawień zespołów o wyraziście odręb-
nym języku teatralnym częścią opisu są informacje o spe-
cyfice tego języka, a i sam opis budowany jest w tej per-
spektywie (np. opisy przedstawień Teatru Ósmego Dnia, 
Teatru Pleonazmus, Akademii Ruchu, Teatru Laborato-
rium). Wydobywanie swoistości w działaniu tworzy oś 
relacji, ułatwiając jej kompozycję, nawet jeśli samo syn-
tetyczne określenie swoistości danego języka nastręcza 
spore trudności.

Narracje o przebiegu przedstawienia mają najczęściej 
formę chronologicznej relacji linearnej, nieco rozbitej 
w przypadku tych, które nie prezentują całości spektaklu, 
lecz jedynie najważniejsze, zdaniem piszących, sceny lub 

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/6347/wesele
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pewne ich szczególne aspekty. Dla ożywienia narracji sto-
sowany jest czasem zabieg włączania w relację informacji 
o genezie danego rozwiązania scenicznego (rodzaj retro-
spekcji) lub uwag interpretacyjnych, zarówno własnych, 
jak i cytowanych, a więc należących zasadniczo do czę-
ści poświęconej recepcji. Takie przełamywanie linear-
nego porządku opowiadania ożywia je i nadaje mu więk-
szą dynamikę.

Historia i świadectwo

Dla charakteru i sposobu funkcjonowania narracji 
o przedstawieniu fundamentalne znaczenie ma wybór 
jej formy czasowej. Najczęściej wybierana jest forma nar-
racji w czasie przeszłym, w którą wplecione są cytowane 
lub „przepowiadane” relacje świadków, przede wszystkim 
cytaty z recenzji. To typ klasycznej narracji historycznej, 
rodzaj sprawozdania „śledczego” – opowiada się i zara-
zem przywołuje dowody na zgodność narracji z rzeczywi-
stością historyczną. Co ciekawe, jedynie w wyjątkowych 
przypadkach analizuje się język istniejących i wykorzy-
stywanych relacji oraz sposoby mówienia o przedstawie-
niu. Także osoba zarządzająca narracją zazwyczaj jest 
w niej nieobecna, a jej pozycja nie jest prezentowana 
i problematyzowana. Narracja jest wypowiadana z pozycji 
uogólnionego i aspirującego do „obiektywności” badacza.

O wiele rzadziej w opublikowanych dotychczas opi-
sach stosowany jest czas teraźniejszy, wytwarzający coś, 
co można by nazwać „efektem świadectwa” – relację 
wobec przedstawienia, które językowo jest opisywane 
jako dziejące się „tu i teraz” przed nami. Być może naj-
bardziej uderzający jest w tej perspektywie opis Umarłej 
klasy autorstwa Justyny Michalik, który rozpoczyna się od 
relacji w czasie teraźniejszym, a dopiero później przecho-
dzi do narracji w czasie przeszłym. Ten zabieg sprawia, że 
przedstawienie najpierw pojawia się jako dzieło dostępne 

„teraz”, a dopiero później zostaje poddanie refleksji histo-
rycznej.

Czas teraźniejszy zasadniczo jest używany w tych opi-
sach i fragmentach opisów, które oparte są na bezpośred-
nim doświadczeniu i starają się wywołać przybliżony 
efekt u czytającej je osoby. Dla wzmocnienia tego efektu 
stosuje się często opozycję między partiami wyraźnie 
historycznymi, utrzymanymi w czasie przeszłym, a mają-
cymi charakter świadectwa uobecniającego przedsta-
wienie w teraźniejszości (taki zabieg stosują np. Tadeusz 
Nyczek w opisie w Scenariusza dla nieistniejącego a możli
wego aktora instrumentalnego i Małgorzata Dziewulska 
w opisie Śmierci w starych dekoracjach).

Niektóre z opisów historycznych, zwłaszcza dotyczą-
cych przedstawień posiadających skąpą lub niemal żadną 
dokumentację, własne relacje zastępują rekonstrukcję 
wyobrażeniową stworzoną na podstawie poszlak, przede 
wszystkim wiedzy o praktykach i rozwiązaniach stoso-
wanych w epoce, które można odnieść do przedstawie-
nia lub wykorzystać do przybliżenia jego domniemanego 
wyglądu. Świetny przykład tej metody to opis Kościuszki 
pod Racławicami, w którym wobec braku materiałów Jan 
Michalik, na podstawie swojej wiedzy o teatrze krakow-
skim tego czasu i praktykach teatralnych epoki, rozwija 
wyobrażeniową narrację o przedstawieniu. Może naj-
bardziej karkołomne, ale bardzo szczęśliwe rozwiązania 
zastosował Patryk Kencki w opisie pierwszego wykona-
nia Odprawy posłów greckich, gdzie poprzez zastosowanie 
zaprzeczonego stwierdzenia („Nie wiadomo czy…”) zrela-
cjonował możliwy, choć niekoniecznie zaistniały kształt 
przedstawienia.

W przypadku takich „opisów” szczególnie ważne są 
umiejętności narracyjne, których wymaga ułożenie nie-
licznych informacji w taki sposób, by tworzyły jednak 
spójną całość, a nie listę obrazującą stan źródeł. Trzeba 
przyznać, że zdecydowanie się to autorom i autorkom 
ETP udaje, dzięki czemu powstały bardzo plastyczne 
i przekonujące symulacje przedstawień, wytwarzające 
owocne iluzje – prawdziwie godne „świata ułudy” będą-
cego ich przedmiotem.

Opisy przedstawień dawnych mogą mieć także mocne 
zabarwienie antropologiczne i socjologiczne – kiedy 
umieszczają spektakl w sieci społecznie produkowanych 
wyobrażeń i ich ewolucji. Tak właśnie Agata Łuksza rela-
cjonuje premierę Podróży po Warszawie Feliksa Szobera, 
który to spektakl pozostaje zasadniczo nieopisany pod 
względem wyglądów i niestreszczony pod względem akcji, 
ale ukazany z perspektywy rozpoznania szczególnej for-
muły stanowiącej jednocześnie rodzaj diagnozy kulturo-
wej (w tym przypadku chodzi o szokowo-migającą kom-
pozycję akcji, oddającą doświadczenie życia miejskiego).

Nie byłoby jednak prawdą stwierdzenie, że w obrę-
bie tego typu relacji czy rekonstrukcji historycznej nie 
pojawiają się świadectwa. Jest dokładnie odwrotnie – 
świadkowie, przede wszystkim krytycy, są w nich obficie 
cytowani, co służy z jednej strony uwiarygodnieniu nar-
racji, a z drugie pozwala wprowadzić w jej obręb wielość 

Miotełka I z Chłopa milionowego – rycina z arkusza datowanego 
na rok 1829. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/27941/scenariusz-dla-nieistniejacego-lecz-mozliwego-aktora-instrumentalnego
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/27941/scenariusz-dla-nieistniejacego-lecz-mozliwego-aktora-instrumentalnego
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/27765/smierc-w-starych-dekoracjach
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68297/kosciuszko-pod-raclawicami
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68297/kosciuszko-pod-raclawicami
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/69081/odprawa-poslow-greckich
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68247/podroz-po-warszawie
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punktów widzenia bez naruszania nadrzędnej pozycji 
narratora. Autorska narracja posiłkuje się niemal odru-
chowo cudzymi słowami, które jednocześnie przywołuje 
i odsuwa, czyniąc z nich zeznania.

Inny – w istniejących opisach stosunkowo rzadki, ale 
jednak się pojawiający – sposób wytwarzania „efektu 
świadectwa”, to swoisty komentarz ostrzegawczy, odno-
szący się do dostępnych rejestracji czy wersji telewizyj-
nych. Wybitne przedstawienia z ostatnich dekad XX 
wieku, a niemal wszystkie powstałe w wieku XXI, mają 
swoje wersje wideo, często (zwłaszcza po wzroście popu-
larności streamingu w okresie pandemii) możliwe do 
obejrzenia w Internecie. Dzięki temu osoby czytające 
opis mogą „obejrzeć przedstawienie”, co często błędnie 
uważają za równoważne bezpośredniemu doświadczeniu. 
Przed takimi mechanizmami ostrzegają zamieszczane 
w niektórych opisach komentarze, akcentujące nieprzy-
stawalność istniejących wersji filmowych i rejestracji do 
żywego przedstawienia. (Biesy, Nigdy tu już nie powrócę).

W analizowanym zbiorze narracje relacjonujące 
przedstawienie widziane przez osobę o nim opowiada-
jącą, a więc utrzymane w czasie teraźniejszym, stano-
wią – jak już powiedziałem – zdecydowaną mniejszość. 
Co w nich poza odmiennością czasu zwraca uwagę, to 
zasadniczo większa obecność zapisów emocji i reakcji na 
przedstawienia. Dla przykładu zacytuję fragment opisu 
Biesów Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Andrzeja 
Wajdy autorstwa Joanny Walaszek:

Uczucia Stawrogina są niepojęte: gdy już wydaje się, że sam 
jest sobą przerażony, że rodzi się w nim skrucha, zakrapia 
sobie oczy, jawnie symulując łzy. Budzi odrazę, przerażenie, 
zdumienie. Jego ekscytacja udziela się widowni. Ta pierw-
sza scena spektaklu była porażająca. Miała siłę wstrząsu. 
Nagły, drastyczny eksces rozbijał gwałtownie przyzwyczaje-
nia widowni, jej przeświadczenia na temat teatru i nie tylko 
teatru.

Zwraca uwagę przejście między prezentacyjnymi zda-
niami w czasie teraźniejszym a podsumowującymi – w cza-
sie przeszłym. Nie ulega przy tym wątpliwości, że także 
te drugie mają za podstawę bezpośrednie doświadczenie. 
To nie jest „obiektywna” relacja na podstawie źródeł, ale 
właśnie świadectwo, któremu można wierzyć (lub nie).

Inna cecha charakterystyczna dla opisów-świadectw to 
zdecydowanie większa ich literackość. Autorki i autorzy 
posługują się obrazowaniem odwołującym się raczej do 
sugestywności narracji niż ich dokładności i klarowności, 
sięgają po metafory, świadomy montaż językowy i rytmi-
zację wypowiedzi. Są to opisy, w których poetycka funkcja 
wypowiedzi wykorzystywana jest świadomie do wywo-
łania określonych reakcji emocjonalnych, w nadziei, że 
pozwoli to na wywołanie silniejszej relacji między przed-
stawieniem a osobami czytającymi jego opis, niż jest to 
możliwe w przypadku nastawionego głównie na rozpo-
znanie znaczeń racjonalnego sprawozdania podporząd-
kowanego funkcji informacyjnej.

Zapewne stosunkowo niewielka obecność tego typu 
opisów w analizowanym zbiorze wynika z prostego faktu, 
że w tej fazie prac prosiliśmy przede wszystkim o opisy 
przedstawień cieszących się w historii teatru polskiego 
szczególnym uznaniem, w pewien sposób kanonicznych, 
co sprawiło, że większość z nich – jak już podkreślałem – 
to spektakle, wobec których autorki i autorzy nie mogą 
zająć pozycji świadków. Co jednak ciekawe, w przypadku 
co najmniej kilku przestawień osoby, które je widziały – 
i to nawet niejednokrotnie – zajmują mimo to pozycje 
narratora historycznego. Moim zdaniem jest to symp-
tom rozpoznawania tej właśnie pozycji jako takiej, którą 
należy przyjąć, gdy wypowiada się w sposób naukowy 
i obiektywny, zwłaszcza na potrzeby publikacji encyklo-
pedycznej.

Długie życie przedstawienia

Historia recepcji, a więc sposobów przyjmowania i oceny 
przedstawienia w trakcie jego prezentowania, a także jego 
późniejszych interpretacji i określenia miejsca w histo-
rii (recepcja długofalowa) stanowi czwarte ogniwo mode-
lowego opisu. Zdarza się jednak, że recepcja w istocie 
wyznacza jego główny nurt i stanowi najważniejszy temat. 
Jest tak w przypadku przedstawień, które swoje miejsce 
w historii zawdzięczają reakcjom, jakie wywołały, i wpły-
wowi na postawy widzów, rozwój sztuki teatralnej, debaty 
publicznej. Wzorcowo narracyjny jest w tym kontekście 
przykład Elektry Jeana Giraudoux wystawionej na Scenie 
Poetyckiej Teatru Wojska Polskiego w Łodzi. Joanna Kra-
kowska opisuje samo przedstawienie niemal mimocho-
dem, skupiając się w swojej narracji na kontrowersjach 
i sporach krytyki. Podobnie Sprawa Moniki w relacji Agaty 
Łukszy jest nie tyle opisywana, ile tematycznie i proble-
mowo streszczana na potrzeby narracji opisującej rzeczy-
wiście niezwykłe dzieje pierwszego polskiego przedsta-
wienia feministycznego .

We właściwej części poświęconej recepcji zazwyczaj 
omawiane są krytyczne sądy o przedstawieniu, zwłasz-
cza te, które odnoszą się do niego całościowo. Często w tej 
właśnie partii umieszcza się liczne cytaty z wypowiedzi 
krytyków, tworząc czy też inscenizując ich wielogłos. Tu 
też relacjonuje się dyskusje i spory o wartość i znaczenie 
przedstawienia, zwłaszcza takie, które z różnych powodów 
zapisały się w pamięci i historii. Tu także pojawiają się czę-
sto uwagi o specyficznym kontekście społecznym i politycz-
nym, decydującym o szczególnej wadze przedstawienia, 
ze względu na którą jego kształt sceniczny miał znaczenie 
drugorzędne. Najbardziej znany przykład to oczywiście 
Dziady Kazimierza Dejmka, ale podobne uwagi na temat 
mechanizmów wytwarzania specjalnego znaczenia spo-
łecznego pojawiają się też w przypadkach tak odmiennych 
jak Niema z Portici wystawiona w czasie powstania listopa-
dowego i… transformacyjny musical Metro.

Część poświęcona recepcji obejmuje także zagadnie-
nia związane z wagą danego przedstawienia w dorobku 

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/9967/biesy
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20365/nigdy-tu-juz-nie-powroce
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/9967/biesy
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/11932/elektra
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/49608/sprawa-moniki
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/10935/dziady
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/67561/niema-z-portici
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/24130/metro
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opisywanego twórcy czy zespołu, a nawet w tradycji pol-
skiego teatru. To ostatnie pojawia się zwłaszcza w tych 
przypadkach, gdy do konkretnego spektaklu nawiązywali 
twórczo i/lub polemicznie inni artyści (np. Powrót Odysa 
w reżyserii Krystiana Lupy jako nawiązanie do okupacyj-
nego przedstawienia Tadeusza Kantora czy polemiczna 
wobec inscenizacji Wilama Horzycy wersja Za kulisami 
w reżyserii Kazimierza Brauna).

Stały element omawianej części modelowego opisu 
stanowią uwagi o ocenie przedstawienia z perspektywy 
historii teatru, formułowane zwłaszcza wtedy, gdy mowa 
o opiniach powszechnie akceptowanych, a formułowa-
nych przez znaczące autorytety (zwłaszcza Zbigniew 
Raszewski), lub gdy – przeciwnie – dominujący sposób 
interpretacji uważa się za błędny. Oczywiście, komentuje 
się także przypadki przedstawień interpretowanych wcze-
śniej w sposób wynikający z historycznej presji politycz-
nej (np. Krakowiacy i Górale Schillera).

Inny szczególny przypadek recepcji to sytuacja istnie-
nia sugestywnego i w pełni akceptowanego opisu przed-
stawienia, do którego autor nowej relacji na temat spek-
taklu decyduje się odnieść, proponując jako alternatywę 
wersję własną. Tak właśnie postępuje Piotr Morawski 
wobec uznawanego za arcydzieło rekonstrukcji histo-
rycznej opisu prapremierowej wersji Cudu… Wojciecha 

Bogusławskiego pióra Zbigniewa Raszewskiego. Przyzna-
jąc mu określoną pozycję i zarazem nie wchodząc w kon-
kurencję z nim, Morawski proponuje własną, odmienną 
narrację, wyrastającą z innego zaplecza i innego myśle-
nia o historii, tworząc wyjątkowy przypadek metaopisu 
(o tym wyjątku będzie jeszcze mowa).

Ostatnie, piąte ogniwo modelowego opisu, czyli inter-
pretacja własna jest zwykle stosunkowo najkrótsza. 
Wypowiada się ją bodaj najczęściej jako podsumowanie 

– ostatnie słowo od autorki czy autora. Jest to rodzaj kon-
kluzji i puenty, zwykle dość jednoznacznej, wypowiedzia-
nej wprost. Często stanowi część ramy, obejmującej i usta-
wiającej całą narrację i wyznaczającej jej temat. W efekcie 
owym tematem nie jest już „przedstawienie jako takie”, 
ale przedstawienie interpretowane w perspektywie wska-
zywanego tematu, który wyznacza węzłowe punkty opisu. 
Przykładem może być relacja ukazująca Matkę Courage 
Brechta w inscenizacji Idy Kamińskiej jako przedstawie-
nie o Zagładzie. Na dodatek jest to przypadek podążenia 
za interpretacją „wielkiego krytyka” (w tym przypadku 
Jana Kotta) – bo trzeba podkreślić, że tego typu autorytety 
zachowują swój wpływ na zawartość opisu i nie zawsze są 
ujmowane jedynie jako przypadki recepcji. Na podobnej 
zasadzie działają polemiki z historycznymi ocenami kry-
tycznymi, wpisane w narrację o przedstawieniu i niejako 
już w trakcie relacji wyznaczającej dominującą perspek-
tywę autorską, często jednoznacznie podsumowywaną 
w zakończeniu.

Inny zabieg interpretacyjny wpisany w sam „wła-
ściwy” opis to częściowo ukryta perspektywa wyzna-
czana i wprowadzania poprzez dobór jego przedmiotów. 
Tak dzieje się we wspomnianych już przypadkach dobrze 
znanych dzieł, kiedy autorki i autorzy opisują nie całość 
przedstawienia, lecz jedynie sceny uznawane za szczegól-
nie ważne. Wybór tych właśnie, a nie innych scen stanowi 
oczywiście zabieg interpretacyjny, często przy tym nieko-
mentowany i niedemonstrowany jako taki.

Na nieco podobnej zasadzie oparte są rozwiązania 
dotyczące opisów dawnych przedstawień, kiedy wobec 
braku materiałów i zarazem uznania pewnej, czysto 
historycznej części za nieinteresującą, wybiera się i rela-
cjonuje dokładniej te aspekty przedstawienia, które są 
obecnie rozpoznawane jako ważne w dłuższej perspek-
tywie (wyrazisty przykład to opis Chłopa milionowego 
Raimunda).

Najpiękniejszy jest przedmiot,  
którego nie ma

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno 
generalne założenie wpisane w sposób ukryty w cyto-
wane wyżej Wskazówki. Chodzi o niemal odruchowe 
i traktowane jako oczywistość wymazywanie wydarzenio-
wości teatru, na rzecz jego „dziełowości”. Mówiąc krótko 
i pro domo sua – opis przedstawienia teatralnego jako 
zadanie do wykonania sformułowane w sposób, w jaki 

Ach, jakże godnie żyliśmy, reż. Lech Raczak, Teatr Ósmego Dnia, 
prem. 5 maja 1979. Fot. Zdzisław Orłowski

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/62365/powrot-odysa
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/27054/za-kulisami-tyrtej
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68251/cud-czyli-krakowiaki-i-gorale
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/15426/matka-courage-i-jej-dzieci
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/67560/chlop-milionowy-czyli-dziewczyna-ze-swiata-czarownego
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zwykliśmy to robić zamawiając hasła do Encyklope-
dii, narzuca perspektywę pojedynczego dzieła i stanowi 
narzędzie wytwarzania przedmiotu, którego w rzeczywi-
stości nigdy jako takiego nie było. Założenie to zawiera 
się już w pierwszym zdaniu cytowanej instrukcji, gdzie 
piszemy, że „Najważniejszym celem hasła jest prezen-
tacja kształtu artystycznego i ideowego przedstawienia, 
czyli jego opis”. Użyta tu liczba pojedyncza wraz z uogól-
nionym „kształtem artystycznym i ideowym” od razu 
narzuca perspektywę nakierowaną na dzieło. Wzmac-
nia ją forma i przedmiot zaproszenia, jakie wysyłamy. 
Skoro wybrana autorka otrzymuje zaproszenie do opi-
sania Tamtego Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Tadeusza 
Pawlikowskiego lub Śmierci w starych dekoracjach Tade-
usza Różewicza w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego, 
to już w samym zaproszeniu ukryte jest pragmatycznie 
oczywiste, ale teoretycznie bardzo problematyczne zało-
żenie, że przedmiot takowy istnieje i daje się opisać. Tym-
czasem jest zupełnie inaczej – przedstawienie będące 
pozornie przedmiotem opisu jest raczej jego wytworem. 
Opisywana jest wszak nigdy realnie niezaistniała całość 
będąca syntezą poszczególnych prezentacji, które zawsze 
odbywały się w szczególnych, niepowtarzalnych okolicz-
nościach, z udziałem niepowtarzalnej grupy widzów. To 
z pewnego punktu widzenia banał, ale jednak istotny. 
Nauczyliśmy się wymazywać tę wielość pojedynczości na 
rzecz wyprodukowanej ex post jedynej całości. Stanowi to 
wręcz habitus teatrologii, jego – zgodną z definicją Pier-
re’a Bourdieu8 – uwewnętrznioną historię, która stała się 
naturą i została zapomniana.

To zapomnienie jest umacniane przez samą podsta-
wową praktykę narracyjnego opisu, zwłaszcza utrzyma-
nego w czasie przeszłym. Odwołuje się ona wszelako 
do przedmiotu, którego jedyność, nawet jeśli w obrębie 
narracji jest problematyzowana, to jednocześnie zostaje 
umocniona poprzez to, że takie właśnie uogólnione 
przedstawienie jest jedynym i głównym jego tematem

Wzmacnianie efektu zapomnianej wielości odbywa się 
poprzez wydobywanie i zwracanie szczególnej uwagi na 
te elementy, które jawią się jako względnie niezmienne, 
nawet w przypadku przedstawień, o których wiadomo, że 
miały płynną strukturę. Tak opisywany jest pewien gene-
ralny układ sekwencji, zwłaszcza jeśli został on zapisany 
przez twórców w postaci scenariusza. Podobnie funk-
cjonują szczególnie często opisywane przez krytyków 
i dobrze pamiętane poszczególne sceny tworzące miejsca 
zakotwiczenia pamięci o tym, co wspólne dla kolejnych 
konkretnych prezentacji.

W tym kontekście szczególnie ważne są opisy sce-
nografii, bo to ona stanowi element najbardziej trwały 
i względnie niezmienny. Ale do tego samego zbioru 
należy też wiele elementów wymienionych nieco wcze-
śniej jako kluczowe dla narracji opisowej – koncepcja 
inscenizacyjna, interpretacja aktorska, scenariusz i prze-
bieg działań, a także recepcja, która przecież tak często 
wykorzystuje zabieg przejścia od widzianej w konkret-
nym czasie i miejscu, i w konkretnej sytuacji pojedynczej 

prezentacji do uogólnionego „dzieła sztuki teatru”. Nieco 
paradoksalnie wytworzeniu efektu jedności przedsta-
wienia służą też opisy procesu twórczego, który choć 
ma sam charakter ciągu wydarzeń, to zarazem wywo-
łuje wyobrażenie o procesualnym powstawaniu „dzieła”, 
które w chwili premiery zaczyna istnieć jako jedna, nie-
zmienna całość.

Choć generalna zasada dominująca w większości opi-
sów jest właśnie taka, to trzeba przyznać, że wiele spo-
śród osób piszących o przedstawieniach dla Encyklopedii 
Teatru Polskiego ma świadomość fikcyjności tego uogól-
nienia. Na poziomie retoryki i kompozycji tekstu sygna-
lizują, że nie należy uważać tego, co opisują, za jedyne 
i niezmienne. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku 
przedstawień, które miały wiele wersji. Ich opisy zawie-
rają komentarze na temat różnic między nimi, a także 
deklaracje dotyczące powodów, dla których jedne z nich 
wybiera się jako bardziej „właściwe”. Nawet jeśli nie 
odnosi się tego typu uwag do zagadnienia fikcyjnej poje-
dynczości działa sztuki teatru, to sama ich obecność 
już na podstawowym poziomie ową pojedynczość kwe-
stionuje. Przypadkiem szczególnym tego typu gry mię-
dzy przedstawieniem w liczbie pojedynczej a mnogimi 
i odrębnymi prezentacjami jest opis „wędrownego” Księ
cia Niezłomnego w realizacji Reduty. Jego autorka, Wanda 
Świątkowska, świetnie zdaje sobie sprawę z odmienności 
warunków i okoliczności każdego realnego aktu przedsta-
wienia, więc choć zasadniczo opisuje inscenizację Księcia… 
w liczbie pojedynczej, to jednocześnie ta liczba w jej nar-
racji odnosi się nie do jednego przedmiotu, ale do poje-
dynczego zbioru. Takie rozwiązanie, które pojawia się też 
w innych opisach, wydaje się propozycją bardzo inspiru-
jącą i wartą dokładniejszego opracowania metodologicz-
nego i teoretycznego. Wydaje mi się, że można i warto 
połączyć je z ontologiczną propozycją „liczenia-za-jedno” 
wykorzystywaną przez Alaina Badiou w jego filozofii 
wydarzenia9. Być może sięganie po tak „wysoką” i skom-
plikowaną teorię wydać się może przesadą, ale sądzę, że 
przemyślenie przedstawienia teatralnego w tym kontek-
ście mogłoby dać impuls do powrotu pogłębionej teorii 
teatru, niemal całkowicie zarzuconej w polskim kontek-
ście (wyjątek stanowią prace Tomasza Kubikowskiego) po 
porażce imperialistycznych usiłowań semiologicznych.

Wracając na poziom praktyki, zauważyć trzeba, że 
wśród opublikowanych dotychczas w ETP opisów jest 
też spora grupa takich, które wprost odnoszą się do bar-
dzo konkretnych, jednorazowych wydarzeń teatralnych. 
Zdarza się to w tych przypadkach, gdy konkretne przed-
stawienie (najczęściej premiera) pozostaje w relacji do 
ważnych wydarzeń z życia społecznego lub teatralnego. 
Do pierwszej grupy należą na przykład: premierowa 
realizacja Odprawy posłów greckich na weselu Zamoy-
skiego i Radziwiłłówny, premiera Niemej z Portici osa-
dzona w kontekście powstanie listopadowego, czy – to 
bodaj przypadek najbardziej oczywisty – Dziady  Dejmka, 
które Magdalena Raszewska na początku opisuje jako 

„dzieło” względnie niezależne od ciągu wydarzeń, które 

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/61705/tamten
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/27765/smierc-w-starych-dekoracjach
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68298/ksiaze-niezlomny
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68298/ksiaze-niezlomny
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zainicjowało, by ostatecznie uznać, że nie da się go tak 
potraktować. Przykłady przedstawień należących do 
grupy drugiej to Natręci Józefa Bielawskiego inaugurujący 
działalność zawodowej polskiej sceny publicznej 19 listo-
pada 1765, bardzo szczególne przedstawienie Adrianny 
Lecouvreur Eugène’a Scribe’a i Ernesta Legouvégo – war-
szawski debiut Modrzejewskiej 4 października 1868, czy 
debiut teatralny Stanisława Ignacego Witkiewicza. Opis 
tego ostatniego autorstwa Diany Poskuty-Włodek stanowi 
bardzo dobry przykład tego, jak odniesienie się do kon-
kretnego przedstawienia dynamizuje narrację, dlatego 
pozwolę sobie zacytować jego fragment:

Spektakl odbył się w czwartek 30 czerwca 1921, o godz. 
20.30, trwał 2,5 godz. z dwiema przerwami i, zgodnie z zapo-
wiedzią zamieszczoną na afiszu prapremierowym, został 
powtórzony 1 lipca (po czym sezon zakończono spek-
taklami Orlątka Edmonda Rostanda 2 i 3 lipca). Prapre-
miera Tumora Mózgowicza przebiegała przy pełnej sali, za 
specjalnie wydrukowanymi zaproszeniami, ale sprzedawano 
też bilety – ceny miejsc były zwyczajne.

Prapremiera Tumora… jest ponadto osadzona w kon-
tekście całej sieci innych wydarzeń związanych z mocną 
obecnością awangardy, co sprawia, że „hasło” Diany 
Poskuty-Włodek stanowi dynamiczną opowieść, frag-
ment historii, w której premiera stanowi ważny, ale nie 
jedyny punkt.

W analizowanym zbiorze są jednak też i takie szcze-
gólne przypadki, gdy wydarzeniowość teatralna jest 
akcentowana i wprowadzana do narracji dzięki jej kom-
pozycji i zastosowanych rozwiązań językowych. Dobry 
przykład to początek opisu Podróży po Warszawie Agaty 
Łukszy, który otwiera mocny gest narracyjny:

W sobotę 16 września 1876 roku warszawskie ulice oble-
pione były czerwonymi – premierowymi – afiszami teatral-
nymi. Chociaż był to już schyłek sezonu ogródkowego, 

wszystkie trzy działające jeszcze wówczas teatry ogródkowe 
zapraszały warszawiaków na premierowe przedstawienia.

I choć potem mówi się o Podróży… jako o uogólnionym 
przedstawieniu, to początkowe rozwiązanie wytwarza 
efekt krańcowo odmienny od efektu zapomnianej wie-
lości. Wielość i niepowtarzalność poszczególnych pre-
zentacji – w przypadku Podróży po Warszawie wyjątkowo 
ważna – jest tu ustanawiana na początku i tworzy rodzaj 
ramy, w której z pragmatycznej konieczności umiesz-
czony został uogólniony opis.

Meta

Bardzo szczególnym przypadkiem odniesienia się do 
wydarzeniowości teatru i ustanowienia jej świadomości, 
punktem decydującym o ujawnionej w metakomentarzu 
metodzie pisania opisu, jest artykuł Piotra Morawskiego 
o prapremierze Cudu… Bogusławskiego:

Charakter zachowanych materiałów (które są raczej śladami 
resztek), jak również atmosfera wokół tej premiery, skła-
nia nie tyle do opisu spektaklu w warstwie wizualno-nar-
racyjnej (co zresztą zrobił już autor Bogusławskiego), ile do 
rekonstrukcji Krakowiaków i Górali w perspektywie afektyw-
nej, pozwalającej na pokazanie spektaklu w działaniu spo-
łecznym. Pozwalają też na to relacje, które w nierozerwalny 
sposób łączą premierę z insurekcją warszawską. Dlatego 
też Krakowiacy i Górale problematyzują samo pojęcie przed-
stawienia. Jeśli bowiem uznać, że przedstawieniem jest jedy-
nie to, co dzieje się na scenie teatru, i co można zrekonstru-
ować albo opisać, to trudno zrozumieć, jakim rzeczywiście 
wydarzeniem była ta premiera i czemu zawdzięcza swoje 
znaczenie.

Dlatego też lepiej myśleć o tym przedstawieniu nie jako 
o opowiedzianej historii, lecz jako o od początku rozbitej 
i pokawałkowanej, wcale nie dramaturgicznej, afabular-
nej całości [podkreślenie moje – DK]. Tak jak zapisało się 
ono w pamięci tych, którzy je widzieli. Cały spektakl – nie-
omal dosłownie – rozpłynął się w wirze wydarzeń społecz-
nych. Warszawska premiera Krakowiaków i Górali od samego 
początku była spektaklem pokawałkowanym i migotliwym, 
a składanie go w spójną całość, podporządkowaną fabule, 
raczej zaciemnia obraz, niż pozwala opowiedzieć o tym, co 
się właściwie wydarzyło wiosną 1794 roku w Warszawie.

To jedyny w napisanych i opublikowanych dotych-
czas w Encyklopedii Teatru Polskiego opis przyjmujący 
i deklarujący tak jawnie postawę zrywającą z akceptowa-
nym i realizowanym jako oczywiste dążeniem do stworze-
nia spójnej i całościowej „opowiedzianej historii”. Jedyny, 
który odnosi się do rozbudowanej we współczesnej huma-
nistyce i prowadzonej od dekad refleksji nad  fikcyjną 
przezroczystością narracji historycznej, jej pracą na rzecz 
wytworzenia wyobrażenia o historii jako względnie spój-
nym ciągu przyczynowo-skutkowym. Z pewnością oprócz 

Tamten Zapolskiej w reż. Tadeusza Pawlikowskiego, scena 
 rewizji. W środku Maksymilian Węgrzyn jako Bortkin. 

Grafika Stanisława Janowskiego z ilustro wanego  
wydania dramatu, Kraków 1899.

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68052/natreci
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68261/adrianna-lecouvreur
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68261/adrianna-lecouvreur
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/68747/tumor-mozgowicz
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/3693/cud-mniemany-czyli-krakowiacy-i-gorale
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W stron  narracji

świadomości teoretycznej autora miał na to wpływ wspo-
mniany już i komentowany w samym „haśle” fakt istnie-
nia wysoko ocenianej rekonstrukcji opisowo-narracyjnej 
autorstwa Zbigniewa Raszewskiego. Niemniej jednak to, 
że właśnie w Encyklopedii pojawia się możliwość odej-
ścia od przyjętej za oczywistą, habitualnej narracji ujed-
nolicającej, chętnie uznaję za znak czasu i być może zapo-
wiedź nadchodzącej przyszłości.

Być może przyszłość ta, w której – zgodnie z planami 
omawianymi właśnie w gronie redakcji – pojawić się ma 
więcej opisów przedstawień nowszych, z dużym prawdo-
podobieństwem widzianych przez potencjalne autorki 
i autorów, przyniesie też więcej opisów na różne spo-
soby problematyzujących pozycję wiedzy i pewności, 
w jakiej osadzamy się podejmując pisania o przedstawie-
niu teatralnym, choć przecież jako osoby badające teatr 
i do teatru chodzące, wiemy dobrze, jak wielką część tego 
doświadczenia stanowi niepewność, niejasność, niezro-
zumienie. Muszę przyznać, że w tej perspektywie pew-
nym zaskoczeniem było dla mnie, że w tak niewielu 
opisach dochodziły do głosu własne wątpliwości, pyta-
nia, nierozstrzygnięcia. Wyjątkowym przypadkiem jest 
w analizowanym zbiorze opis Małgorzaty Dziewulskiej, 

w którym mocno brzmi brak pewności, otwarcie się na 
doświadczenie niejasności i pojawiające się nieustan-
nie pytania. Własna interpretacja zostaje zaznaczona 
na początku jako hipoteza, którą się zgłasza, ale już nie 
dowodzi, przedstawiając raczej materiał dla domyśleń 
i dopowiedzeń osoby czytającej. Osoba tworząca i pre-
zentująca własną narrację o przedstawieniu Kantora 
wyraźnie zaznacza swoją obecność jako kogoś, kto wielu 
rzeczy nie wie, nie rozumie, cały czas pyta. Co ciekawe, 
i ten, i inne opisy przedstawień Kantora, autorstwa Kata-
rzyny Tokarskiej-Stangret i Justyny Michalik, nie rozdzie-
lają stylu sztywno naukowego od literackiego, pozwalają 
sobie na większą poetyckość języka, raczej rozgrywają 
możliwości znaczeniowe, niż stawiają jednoznacznie tezy.

Opisy rezygnujące z perspektywy pewnego sie-
bie i objaśniającego świat podmiotu należą jednak, jak 
mówię, do wyjątkowych. Zasadniczo opisując przedsta-
wienie, zwłaszcza historyczne, ustawiamy samych sie-
bie w pozycji osób wiedzących i mających władzę nad 
świadkami, których zeznania wykorzystujemy oraz nad 
całym „materiałem dowodowym”. Jedynie w przypadku 
niektórych historyczek i historyków pojawia się reflek-
sja na temat obszarów niewiedzy, ale i ona odnoszona 

Wyprawy krzyżowe Mirona Białoszewskiego, Teatr na Tarczyńskiej (drugi program), prem. 17 lutego 1956.  
Z lewej Baldwin (Miron Białoszewski), z prawej Hybryda (Lech Emfazy Stefański). Fot. Zofia Jarosińska, „Przekrój” 1956, nr 576.

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20363/wielopole-wielopole
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20365/nigdy-tu-juz-nie-powroce
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20365/nigdy-tu-juz-nie-powroce
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
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DARIUSZ KOSIŃSKI

Przypisy

1 Wojciech Dudzik, Dariusz Kosiński, Wskazówki dla Autorek 
i Autorów haseł do Encyklopedii Teatru Polskiego z działu 
„Przedstawienia”, dokument wewnętrzny Encyklopedii Teatru 
Polskiego.

2 Zob. Grzegorz Sinko, Opis przedstawienia teatralnego. Problem 
semiotyczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia 
Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982.

3 Pisze o tym w niniejszym numerze „Monitora” Marta Bryś.
4 „Opis przedstawienia musi wychodzić od warstwy semantycznej” – 

tak brzmi wyznanie wiary Grzegorza Sinki, które w moich uszach 
brzmi równie autorytarnie, co rozpaczliwie. Zob. Grzegorz Sinko, 
Opis przedstawienia…, dz. cyt., s. 99.

5 Oczywiście obliczenia te są oparte wyłącznie na 
prawdopodobieństwie czasowym, bo nie odpytywałem każdej 

autorki i każdego autora, czy widzieli dany spektakl.
6 Grzegorz Sinko, Opis przedstawienia…, dz. cyt., s. 164.
7 Jeden z bardziej ożywczych i inspirujących przykładów to lektura 

artykułów Konecznego o Wyspiańskim, pisanych wtedy, gdy nie 
było jeszcze wcale wiadomo, że autor Wesela jest wiekopomnym 
i nienaruszalnym pomnikiem.

8 Zob.: Pierre Bourdieu, Struktury, habitusy, praktyki, [w:] tegoż, 
Zmysł praktyczny, przeł. Maciej Falski, Kraków 2008, s. 72–90.

9 Zob. Alain Badiou, Byt i zdarzenie, przeł. Paweł Pieniążek, 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

f  Cytowane opisy przywołujemy w tekście artykułu jako aktywne 
hiperłącza.  Wszystkie opisy dostępne w ETP można znaleźć pod 
adresem: https://encyklopediateatru.pl/przedstawienia-z-opisami

jest raczej do posiadanego materiału. W przypadku opi-
sów przedstawień bliższych nam czasowo i posiadają-
cych obfitą dokumentację podstawowa pozycja przyjmo-
wana przez podmiot narracji jest pozycją władzy/wiedzy. 
O tyle przy tym „miękkiej”, że bodaj we wszystkich przy-
padkach autorki i autorzy piszą o wybranych przez sie-
bie przedstawieniach z pozycji akceptującej ich jakość, 
mądrość, walory artystyczne. Są więc władcami życzli-
wymi i dobrymi, wykorzystującymi posiadaną wiedzę 
i możliwość wydawania sądów na rzecz przedstawienia.

Ma to wszystko oczywiste i bardzo pragmatyczne uza-
sadnienie, bo trudno sobie wyobrazić, że poświęca się 
czas na pisanie o czymś, czego się nie akceptuje i/lub nie 
rozumie. Ale przecież ta wyjściowa i traktowana niemal 
jak oczywistość postawa i pozycja także stanowi istotny 
element metodologii opisu, wpływa na jego kształt, cha-
rakter i wymowę. Tytułem pewnej przewrotnej prowo-
kacji można by zapytać: czy dałoby się wyobrazić i napi-
sać naukowy opis przedstawienia, którego się nie lubi 
i nie rozumie? I – pytając dalej – czy opis tego rodzaju 
nie byłby paradoksalnie naukowo „najczystszy” w takim 
znaczeniu, że na jego kształt nie wpływałoby nic innego 
poza kryteriami spójności, ścisłości i rzetelności wobec 
źródeł? Stawiam to pytanie w nadziei, że ktoś sprowoko-
wany przez nie zechce podjąć zagadnienie naukowości 
opisu w kontekście współczesnej filozofii nauki, do czego 

– wyznaję – sam nie mam wystarczających kompetencji.

Na koniec – także jako wyzwanie i wezwanie do dysku-
sji – chciałbym sformułować pewną tezę generalną, która 

– jak mi się wydaje – wynika z powyższego przeglądu. 
Otóż „opis przedstawienia” jawi mi się w świetle tego, 
co powyżej napisałem, jako efekt realizowanego zgod-
nie z procedurami naukowymi działania, które polega 
na wytworzeniu słownej reprezentacji doświadczenia 
mającego zasadniczo charakter niewyłącznie werbalny. 

Mówiąc o „słownej reprezentacji” nie mam na myśli żad-
nego „przekładu intersemiotycznego”, ale prosty i podsta-
wowy ludzki akt, jakim jest ujmowanie w słowa tego, co 
pozasłowne. Co do efektu takie działanie nie różni się od 
kreacji literackiej, ale oczywiście przebiega (czy powinno 
przebiegać) w zgodzie z właściwą nauce generalną zasadą 
weryfikowalności sądów. To jednak nie weryfikowalność 
decyduje o jakości opisu, ale – jak w przypadku każdej 
narracji – skuteczność wytwarzania „efektu prawdy”. 
W tym konkretnym przypadku oznacza to, że po przeczy-
taniu opisu mam wrażenie, że „wiem”, jak przedstawie-
nie wyglądało i jakiego rodzaju doświadczeniem było. Ta 
wiedza jest w pewnej mierze nieuchronnie „fikcyjna”, bo 
ścisłość relacji słownego do pozasłownego nie jest pełna 
nawet w przypadku doświadczeń własnych, a co dopiero 
zrelacjonowanych, niedostępnych bezpośrednio. Daw-
niej (zwłaszcza wśród semiologów) wywoływało to opór 
i próby stworzenia jakiejś ścisłej metody „przekładu”. 
Ich porażka spowodowała jednoczesne uświadomienie 
nieusuwalnie narracyjnego charakteru opisu i pragma-
tyczne zapomnienie o nim. Opisy przedstawień zamiesz-
czone w Encyklopedii Teatru Polskiego bardzo dobrze to 
pokazują. Ich autorki i autorzy, przy zachowaniu zasady 
weryfikowalności, w sposób bardzo pragmatyczny dążą 
do narracyjnego wytworzenia przekonujących wyobra-
żeń o przedstawieniu i jego historii. 

Wydaje się, że ewentualne zmiany w tej praktyce 
mogłyby się pojawić wraz z odejściem od domina-
cji przedstawień historycznych i podjęciem na szerszą 
skalę zadania opisania przedstawień, których świadkami 
byłyby nie tylko osoby piszące, ale i czytające. Redak-
cja Encyklopedii Teatru Polskiego ma zamiar w najbliż-
szym czasie przystąpić do zamawiania takich właśnie opi-
sów, możliwe więc, że za jakiś czas przegląd podobny do 
powyższego przyniesie inne rozpoznania co do stosowa-
nych w opisach strategii i metod.

DARIUSZ KOSIŃSKI – profesor nauk humanistycznych (Instytut Glotto dydaktyki Polonistycznej UJ). Współredaktor merytoryczny ETP, 
nr ORCID 0000-0001-8502-8827.

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/29176/wesele
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/29176/wesele
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienia-z-opisami
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Strategie były różne. Niektóre teatry po prostu umiesz-
czały dostęp do nagrań już istniejących (np. Teatr Dra-
matyczny w Warszawie), inne zdecydowały się na ogra-
niczenia czasowe – dostęp do nagrania rozpoczynał się 
o określonej porze i trwał tyle, ile spektakl (regularne 

„projekcje” tego rodzaju organizowały TR i Teatr Żydow-
ski w Warszawie). Używano też formy transmisji – spek-
takle grane były w czasie rzeczywistym, w teatrze, ale 
bez udziału widowni (Uczta Krzysztofa Garbaczewskiego 
z Nowego Teatru w Warszawie, Autobiografia na wszelki 
wypadek Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie czy Powrót 
do Reims Katarzyny Kalwat w koprodukcji obu teatrów). 
Transmisje poprzedzane były aktorskimi próbami doka-
merowymi, zdarzało się, że przygotowanie spektaklu do 
udostępniania w Internecie powierzano osobie niezwią-
zanej bezpośrednio z wersją sceniczną (wersję online 
spektaklu Onko Weroniki Szczawińskiej z TR reżysero-
wała Jagoda Szelc). W trakcie lockdownu bezpłatnie, choć 
z dostępem ograniczonym w czasie, można było oglą-
dać profesjonalne nagrania spektakli ze zbiorów Tele-
wizji Polskiej, które na co dzień pokazywane są bardzo 
rzadko na kanałach telewizyjnych. Na przykład: udostęp-
niony w ten sposób spektakl Gwiazdy na dachu z Teatru 
Żydowskiego w Warszawie (reż. Szymon Szurmiej, prem. 
17 grudnia 1977) w realizacji telewizyjnej Jerzego Gruzy 
z 1979 roku (grany w języku jidysz z polskimi napisami 
w tłumaczeniu Aleksandry Król), zgromadził przed ekra-
nami równie liczną widownię, jak udostępniane przez 
Teatr Żydowski spektakle z bieżącego repertuaru.

Masowe udostępnianie rejestracji spektakli szybko 
wytworzyło wrażenie, że mogłaby to być jedna z form 
dostępu do teatru. Dowodzi tego choćby prosta obser-
wacja, że na profilach społecznościowych teatrów wciąż 
pojawia się zawarte w tytule mojego tekstu pytanie 
o pokaz internetowy. Zdecydowana większość scen zre-
zygnowała z tej formy w momencie zniesienia restrykcji 
sanitarnych. Czas pandemii pozostawił jednak przeko-
nanie, że zapisy cyfrowe spektakli są powszechne i łatwo 

dostępne (jeśli nie publicznie, to w teatrach). Nas, bada-
czy teatru, charakter tych materiałów skłania do przemy-
ślenia, w jaki sposób wpływają one na odbiór spektaklu, 
jaki jest ich status i znaczenie w procesie dokumento-
wania teatru? Co odsłania, a co ukrywa użycie innego 
medium komunikacji z odbiorcami?

Warto na początek przyjrzeć się pewnej kolizji, powsta-
łej na skutek praktyki udostępniania widzom nagrań 
spektakli przez instytucje w czasie pandemii, a powo-
dami, dla których owe rejestracje powstawały. Kilka 
przykładów pozwala przyjrzeć się kontrowersjom i pro-
blemom, ale przede wszystkim rozbieżnościom między 
intencjami, które stały za decyzjami o archiwizacji, a skut-
kami upowszechnienia zapisów jako materiału przezna-
czonego dla widowni.

Aprobata odbiorców, którzy chętnie oglądali udostęp-
niane w Internecie spektakle w czasie kolejnych lock-
downów, nie pokrywała się z zadowoleniem twórców 
i twórczyń; pojawiły się nieznane dotąd problemy praw-
no-autorskie, związane z dystrybucją w Sieci materiałów 
wideo. Ale problematyczny był nie tylko aspekt finan-
sowy. W reakcji na niekontrolowane (szczególnie na 
początku pandemii) masowe wręcz prezentacje rejestra-
cji spektakli, w dodatku nieopatrzone żadnym komenta-
rzem krytycznym tłumaczącym widzom, z jakim mate-
riałem obcują, Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów 
wyraziła swój sprzeciw wobec tych praktyk. W grudniu 
2020 roku opublikowała Katalog dobrych praktyk doty
czący profesjonalnego rejestrowania spektakli online i ich roz
powszechniania na platformach VOD:

Na wstępie podtrzymujemy nasze wcześniejsze stanowi-
sko, że rejestracje dokonywane przed pandemią dla celów 
archiwalnych, NIE SPEŁNIAJĄ funkcji rejestracji nadają-
cej się do publicznej prezentacji (chyba że inaczej stwierdzą 
autorki i autorzy przedstawienia). Nie powinno się wobec 
tego w żadnym wypadku publikować tych rejestracji, szcze-
gólnie bez zgody twórczyń i twórców przedstawienia, nawet 

Wraz z ogłoszeniem pierwszego lockdownu 12 marca 2020 roku, trwającego z róż
ną intensywnością niemal do końca roku 2021, instytucje kultury stanęły przed 
koniecznością ekspresowej zmiany metod dystrybucji swojej oferty w celu utrzy
mania kontaktu z publicznością1, jak również relacji zawodowych z artystami 
i  artystkami. Teatry po raz pierwszy rozpoczęły systematyczne udostępnianie 
swoich spektakli w Internecie, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem.

MARTA BRYŚ

Dzień dobry, czy spektakl b dzie też online? 

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/71543/uczta
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/76316/autobiografia-na-wszelki-wypadek
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/76316/autobiografia-na-wszelki-wypadek
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/76323/powrot-do-reims
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/76323/powrot-do-reims
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/28415/gwiazdy-na-dachu-razem-z-michalem-szwejlichem
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jeśli umowy zawarte pomiędzy instytucjami na to zezwalały. 
Uważamy więc, że KAŻDA prezentacja MUSI być konsulto-
wana z twórczyniami i twórcami przedstawienia, a w przy-
padku uzyskania od nich zgody, powinny być zawarte sto-
sowne aneksy do umów, uwzględniające warunki rejestracji 
spektaklu i jej emisji2.

Lektura dokumentu pozwala sobie uświadomić, jaki 
nakład pracy (w aspekcie czasowym i finansowym) 
konieczny jest do zrealizowania nagrania możliwie bli-
skiego wersji scenicznej:

1. Każdy teatr powinien poinformować reżyserkę/reży-
sera z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem 
o chęci dokonania profesjonalnej rejestracji spekta-
klu. Rejestracja nie powinna odbywać się bez jej/jego 
zgody, a tym bardziej obecności (chyba, że ona/on 
uzna inaczej).

2. Podczas ustalania zasad rejestracji powinno się:
a. Ustalić termin rejestracji spektaklu, odpowiada-

jący twórczyniom/twórcom i pozwalający im się 
przygotować do podejmowanej pracy.

b. Określić osoby, których obecność jest niezbędna 
do odpowiedniego zaadaptowania spektaklu 
(reżyseria, reżyseria świateł, choreografia, kom-
pozycja, etc.). Teatr powinien zaakceptować listę 
niezbędnych współtwórczyń/współtwórców, a ich 
lista powinna być przedstawiona teatrowi z odpo-
wiednim wyprzedzeniem.

3. Wybór ekipy filmowej powinien być konsultowany 
z reżyserką/reżyserem. Jako dobrą praktykę uznajemy 
możliwość zapoznania się z przygotowanymi wcze-
śniej przez ekipę filmową materiałami, aby także na 
ich podstawie dokonać wyboru (a nie tylko wg kryte-
rium finansowego).

4. Ekipa filmowa powinna dysponować odpowiednim 
sprzętem i zapleczem technicznym. Sugerujemy uży-
wanie min. 3 kamer filmowych (najlepiej 4–5) obsłu-
giwanych przez profesjonalnych operatorów, a także 
możliwość równoczesnych podglądów obrazu ze 
wszystkich kamer rejestrujących spektakl.

5. W przypadku konieczności użycia dodatkowego 
sprzętu teatralnego, umożliwiającego transpozycję 
spektaklu na potrzeby rejestracji, teatr powinien taki 
sprzęt zabezpieczyć (mikroporty, reflektory itd.).

6. Sugerujemy – jeśli nie ma innych uwarunkowań – aby 
z wyprzedzeniem rejestrować spektakle, a nie udo-
stępniać je w ramach streamingu „na żywo”. Wcze-
śniejsza rejestracja spektaklu jest formułą bezpiecz-
niejszą i dającą większe możliwości osiągnięcia 
najlepszej jakości prezentowanego nagrania. Szcze-
gólnie jeśli nagranie odbywa się w okresie, w którym 
publiczność nie może uczestniczyć w spektaklu3.

Do czasu pandemii tylko nieliczne teatry dysponowały 
takimi nagraniami, a te robocze (z nielicznymi wyjątkami) 
nigdy nie spełniały powyższych wymogów; znajdowały 

się w archiwach i udostępniane były wyłącznie na uży-
tek badawczy lub do celów edukacyjnych (w niektórych 
teatrach obowiązuje praktyka podpisywania odpowied-
nich dokumentów przed uzyskaniem dostępu do rejestra-
cji i oświadczeń o nieprzekazywaniu materiału osobom 
trzecim oraz nieudostępnianiu w Internecie). Katalog 
dobrych praktyk nie tylko opisuje zatem sytuację, w jakiej 
niespodziewanie znaleźli się twórczynie i twórcy (w tym 
także aktorzy i aktorki) w 2020 roku, ale podważa status 
rejestracji spektakli postrzeganych bezkrytycznie jako 
jedyne źródło wiedzy o działalności teatrów lub praktyce 
twórczej danej osoby.

Nieadekwatność nagrania w stosunku do rzeczywi-
stego przebiegu spektaklu utrwalonego w zapisie robo-
czym (nierzadko z prób generalnych, służącym do prób 
wznowieniowych lub nagłego zastępstwa w roli) jest 
oczywista. Ale rozpowszechnienie rejestracji wykona-
nych na potrzeby archiwizacji (zamiast reżyserowanych 
nagrań filmowych) można widzieć również w szerszej 
perspektywie: sprowadza to teatr do dzieła widzianego 
z tekstocentrycznego punktu widzenia, opartego na sytu-
acjach dialogowych, bliskiego realizmowi psychologicz-
nemu i tworzenia iluzji, że za „dobre przedstawienie” 
widz może uznać to, które sprawdziło się w takiej wła-
śnie formule. W ten sposób tekst staje się dominującym 
elementem przedstawienia, zaś widz, oglądając nagranie, 
w sposób naturalny uruchamia przyzwyczajenia filmowo-

-serialowe: zakłada, że to, co widzi, to skrojone pod nowe 
medium dzieło skończone i kompletne, w którym kadry 
i zbliżenia uznaje za obraz spektaklu. Te założenia speł-
niały jedynie profesjonalne nagrania telewizyjne (np. zre-
alizowane przez TVP Kultura) na długo przed pandemią. 
Ignorowanie tych uwarunkowań przez teatry w czasie loc-
kdownu skłoniło Gildię do opublikowania cytowanego 
katalogu i wypunktowania potencjalnych nieporozumień 
między artystyczną intencją a odbiorcami.

Inna sfera, w której wybrzmiała problematyczność 
nagrywania spektakli, to procedura kwalifikowania do 
otrzymania dotacji. Niedawno na Facebooku toczyła się 
dyskusja na temat warunków określonych w procedurze 
składania wniosków o dofinansowanie w ramach Open 
Call 2022 Polskiej Sieci Tańca. Ustalono w regulaminie, 
że rejestracja powinna być robiona z jednej kamery, w try-
bie master shot. Mimo zapewnień ze strony koordynatora 
programu, że nagrania niespełniające tego kryterium 
będą również brane pod uwagę, zostały one odrzucone 
z powodów formalnych. Pomijając absurdalne tłumacze-
nie Karola Urbańskiego, zastępcy dyrektora Narodowego 
Instytutu Muzyki i Tańca, który wyraził „ubolewanie, że 
doszło do sytuacji, w której na skutek udzielenia przez 
pracownika Instytutu odpowiedzi na pytanie przesłane 
pocztą elektroniczną uznali Państwo, że możliwa jest 
inna interpretacja regulaminu”, artyści i artystki zwrócili 
uwagę na wykluczający aspekt takiego wymogu:

Tymczasem odnosimy wrażenie, że zapisy profilują spekta-
kle potencjalnie mogące zaistnieć w ramach Sieci i wręcz 
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uniemożliwiają wymianę różnych estetyk, strategii choreo-
graficznych czy budowania relacji z publicznością4.

Protest artystów i artystek jest jak najbardziej zrozu-
miały, ponieważ zakres kompromisów, na które muszą 
zgodzić się w takiej sytuacji, wydaje się oznaczać zaprze-
paszczenie ich pracy i z góry skazywać na mniejszą lub 
większą porażkę. Chciałoby się jednak wierzyć, że eks-
perci NIMiT – teatrolodzy i praktycy – mają świadomość, 
z jakiego rodzaju zapośredniczeniem obcują i w związku 
z tym potrafią oglądać zapisy spektakli, dostrzegając ich 
sceniczny potencjał i rozpoznać elementy widowiska, 
które działają (lub po prostu działają inaczej) w żywym 
planie. Niezależnie od jakości nagrania (która przecież 
zależy bezpośrednio od finansów, jak pokazuje dokument 
Gildii), a wręcz pomimo niej.

Jeśli teatr udostępnia nagranie z którejś próby gene-
ralnej, to nie sposób rozstrzygnąć nawet, jak wyglądała 
finalna wersja spektaklu na poziomie jego struktury – 
dramaturgii, tekstów, działań aktorskich, scen itd.

Równie istotna kwestia, która wiąże się z zapisem 
spektaklu granego „na żywo”, dotyczy nagości akto-
rów i aktorek – w niektórych streamingach nagie ciała 
zostały rozpikselowane, jak choćby w Cząstkach kobiety 
Kornéla Mundruczó z TR Warszawa. Zdarzało się też, 
że w spektaklach granych „na żywo” do kamery, ale 
bez publiczności, aktorzy rezygnowali z nagości, co nie 
zawsze spotykało się z aprobatą innych twórców spek-
taklu (zastrzeżenia w tej sprawie zgłaszał Krzysztof Gar-
baczewski wobec Jacka Poniedziałka po emisji spekta-
klu Uczta Nowego Teatru w Warszawie). Tymczasem 
decyzje te wydają się jak najbardziej zrozumiałe: czym 
innym jest nagość w spektaklu granym tylko dla widzów 
w teatrze, czym innym – publikowanie jej w Internecie 
(sytuację nieco zmieniło uruchomienie specjalnych plat-
form VOD do emisji spektakli dla ograniczonej liczby 
widzów). Z drugiej strony, ponieważ mają one wpływ na 
wyraz artystyczny, wymagają negocjacji między wszyst-
kimi twórcami spektaklu. W takiej sytuacji rozdźwięk 
między rejestracją, której charakter wymuszony został 
sytuacją (chociażby prawną, bo dotyczy to również wyko-
rzystanych lub usuniętych z rejestracji spektaklu frag-
mentów dzieł literackich, filmowych, muzycznych), staje 
się jeszcze wyraźniejszy i w refleksji nad relacją filmo-
wego zapisu wobec dzieła scenicznego zwraca uwagę 
na bardzo konkretne kwestie – co zostało zmienione na 
potrzeby nowego pola eksploatacji i co w gruncie rzeczy 
oglądamy? Taki materiał może być bezcennym elemen-
tem archiwum, należy go jednak oglądać ze świadomo-
ścią owych braków, zastrzeżeń i różnic w stosunku do 
wersji scenicznej.

Przeniesienie spektaklu do innego medium powinno 
być traktowane jako gest ponownej reżyserii, wymagający 
przemyślenia i przepisania sensów spektaklu na język 
właściwy dla tego medium i uwzględnienia nowej rela-
cji z odbiorcą, wymagającej zbudowania nowej optyki, 
niekoniecznie odtwarzającej pozycję, z jakiej oglądano 

spektakl w teatrze. Tak zrealizowano między innymi 
przedstawienia Krzysztofa Warlikowskiego Burza (w reży-
serii telewizyjnej Kasi Adamik) i (A)pollonia, oraz Anny 
Smolar i Michała Buszewicza Aktorzy żydowscy (wszyst-
kie dostępne w serwisie Ninateka). Ekstremalnym przy-
kładem „przekładu” spektaklu na medium filmowe 
jest Umarła klasaTadeusza Kantora zrealizowana przez 
Andrzeja Wajdę, która zawiera istotne ingerencje (dokrę-
cone sceny w piwnicy krakowskiej Galerii Krzysztofory, 
gdzie grany był spektakl, jak również w miejskiej prze-
strzeni Krakowa). Dziś budzą one wręcz zdziwienie jako 
w zasadzie uniemożliwiające dostęp do samego przedsta-
wienia. Przesłoniła je subiektywna interpretacja Andrzeja 
Wajdy. Do jakiego stopnia te gesty reżysera wykreowały 
odbiór spektaklu Kantora, pisał Grzegorz Niziołek w Pol
skim teatrze Zagłady:

Teatralna podstrona serwisu Ninateka.pl.

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/72939/czastki-kobiety
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/21676/burza
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/44108/apollonia
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/57639/aktorzy-zydowscy
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
https://ninateka.pl/vod/teatr/
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Wajda myśli przede wszystkim w kategoriach wspólnoto-
wych, dostrzega w Umarłej klasie wyzwolicielski, katartyczny 
potencjał: „Tak trudno oddychać, nie ma czym oddychać. 
Nagle wchodzę do piwnicy, do Krzysztoforów, i tu czuję się 
wolny, swobodny, wszystko tu jest możliwe. […]”. […] Narzu-
cił tym samym nowy idiom sytuowania sztuki Kantora 
w przestrzeni polskiej historii i kultury. Jak twierdzi Małgo-
rzata Dziewulska, Wajda podsunął Kantorowi własną stra-
tegię „symbolicznego działania w plenerze”. I choć, jak się 
zdaje, Kantor z biegiem czasu stawał się coraz bardziej kry-
tyczny wobec filmu Wajdy, bez wątpienia tę jego podpo-
wiedź dobrze przemyślał i na własny sposób wykorzystał – 
tym bardziej że w drugiej połowie lat 70. wzbierała w Polsce 
wielka fala narodowej pamięci i manifestacyjnego powrotu 
do chrześcijańskiej symboliki religijnej5.

Nie bez powodu o tym zapisie mówi się więc często: 
„Umarła klasa Wajdy”.

Na przeciwległym biegunie zmagań z problematycz-
nym statusem rejestracji spektaklu znajdują się te, które 
albo w sposób intencjonalny skutecznie uniemożliwiają 
podjęcie próby zrekonstruowania doświadczenia teatral-
nego, albo są próbą tworzenia przedstawienia na uży-
tek medium internetowego. W obu przypadkach można 
traktować rejestracje jako dzieła autonomiczne. Jednym 
z takich spektakli jest Złowiony. Rekonstrukcje w reżyse-
rii Jerzego Grzegorzewskiego, zrealizowany przez Jacka 

Petryckiego we współpracy z Grzegorzewskim. Przedsta-
wienie Złowiony miało premierę w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu na dużej scenie 11 maja 1993 roku. W nocy 
z 18 na 19 stycznia 1994 roku w teatrze doszło do pożaru, 
wskutek którego spłonęła widownia teatru i część foyer, 
scenę zaś uratowała żelazna kurtyna. 25 lutego 1994 roku 
Grzegorzewski zainscenizował w spalonym teatrze frag-
menty swojego spektaklu Złowiony (częściowo na sce-
nie, a częściowo na zgliszczach widowni), świadomie 
wykorzystując wizualny wymiar krajobrazu po katastro-
fie – w kilku kadrach widać spaloną, czarną jeszcze od 
dymu amfiteatralną widownię teatru przy ulicy Zapol-
skiej. Tamten spektakl na żywo we Wrocławiu obejrzało 
osiemnaście osób, był to jedyny pokaz przedstawienia, 
które dziś funkcjonuje wyłącznie w nieoczywistej i trud-
nej w odbiorze formie filmowej – jednocześnie jako reje-
stracja i jako osobne dzieło.

Rekonstrukcje nie były prostym przeniesieniem dawnego 
spektaklu do nowej, zniszczonej przez pożar, przestrzeni. 
JG znacznie więcej uwagi poświęcił utworom skompono-
wanym przez Stanisława Radwana […]. Narrację – zogni-
skowaną wokół wspomnień i przeżyć głównego bohatera – 
zbudowano na zasadzie filmowego montażu luźno ze sobą 
powiązanych scen. Pozostały obecne liczne nawiązania 
do filmów i reżyserów filmowych, a także obiekty i rekwi-
zyty, pochodzące z planu zdjęciowego. Największa zmiana 

Złowiony. Rekonstrukcje – Piotr Łykowski (kontratenor), Włodzimierz Szomański (dyrygent), 1994. Fot. Adam Hawałej

https://encyklopediateatru.pl/multimedia/3818/it6458dvd
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/27789/zlowiony
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w stosunku do pierwowzoru dotyczyła przestrzeni. W Zło
wionym z 1993 roku widzowie i aktorzy umiejscowieni byli 
na drugim teatralnym balkonie, w wersji z 1994 roku widzo-
wie zasiadali w głębi sceny, bezpośrednio przed aktorami. 
[…] Złowio  ny: Rekonstrukcje zajmuje ważne ogniwo w reży-
serskim dorobku JG. Była to oryginalna próba przeniesie-
nia fragmentów pierwotnego spektaklu w zdewastowaną 
przestrzeń, która poprzez swoje zniszczenie stanowiła wizu-
alny odpowiednik obecnej w poemacie Różewicza narracji 
o upadku cywilizacji6.

Próbą zmierzenia się ze zderzeniem teatru i Internetu był 
spektakl Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej Nie ma na pod-
stawie opowiadań Mariusza Szczygła wydanych pod tym 
samym tytułem w 2018 roku, zrealizowany w pandemii 
przez Teatr Żydowski w Warszawie (spektakl jest wciąż 
odpłatnie dostępny na specjalnie utworzonej do tego 
platformie https://niema.online/). Forma zaproponowana 
przez reżyserkę daje widzowi wolność strategii oglądania: 
dostęp do materiału trwa 24 godziny, Nie ma podzielone 
jest na kilka epizodów, które można oglądać po kolei albo 
w dowolnej kolejności. Ponadto można wracać do wybra-
nych części dowolną ilość razy. W ten sposób formuła 
przedstawienia została w pewnym sensie dostosowana do 
potrzeb widza, jego możliwości, zainteresowania i czasu, 
a przede wszystkim warunków oglądania spektaklu. 

Spektakl Lipiec-Wróblewskiej, prosty w dramatur-
gicznej konstrukcji, sprawnie zrealizowany i zagrany 
z wyczuciem materii filmowej (w obsadzie: Małgorzata 

Majewska, Joanna Przybyłowska, Daniel „Czacza” Anto-
niewicz, Marcin Błaszak, Jerzy Walczak), nie jest ani reje-
stracją, ani teatrem telewizji, ani filmem, lecz właśnie 
formą „pomiędzy”. Ze względu na to, że przedstawienie 
nigdy nie było grane „na żywo” na scenie, widz nie ma 
poczucia, że ogląda coś niekompletnego. Nie musi rekon-
struować odbioru publiczności teatralnej, domyślać się 
układu przestrzeni czy działań aktorskich niewidocznych 
w danym kadrze. W prologu spektaklu wystąpił Mariusz 
Szczygieł, autor i narrator, wprowadzając widzów w kon-
teksty Nie ma, przybliżając proces powstawania książki. 
W okolicznościach lockdownu decyzja teatru o wypro-
dukowaniu profesjonalnego spektaklu w formule inter-
netowej była jak najbardziej zrozumiała. Obecnie prak-
tyka ta nie będzie kontynuowana. Nie ma pozostaje więc 
ciekawym i ważnym, ale jednorazowym eksperymentem.

Wracając do problemu opisywania przedstawienia, 
można jeszcze zauważyć, że równie istotną kwestią jest 
poszerzenie pola, na którym spektakl komunikuje się 
z widownią, czego nie sposób już ignorować w myśle-
niu o praktyce artystycznej oraz instytucjonalnej. Spek-
takl, choć pozostaje najważniejszym wydarzeniem, obu-
dowany jest licznymi materiałami wpływającymi na 
jego sensy i dodającymi nowe – takimi, jak: fotografie, 
wywiady, programy, teasery, trailery czy scenariusze, za 
pomocą których artyści i artystki próbują sterować odbio-
rem spektaklu i wskazywać istotne dla siebie tematy. Po 
premierze dochodzą do tych materiałów mniej lub bar-
dziej liczne recenzje czy komentarze na blogach.

Strona powitalna witryny internetowej spektaklu Nie ma.

https://niema.online/
https://niema.online/
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
https://niema.online/
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W refleksji nad spektaklem kwestią równie ważną 
jest kontekst, okoliczności i sprawy, jakie on komentuje, 
jak również instytucja, w której powstaje – jej kompe-
tencje, możliwości finansowe, ale również pozycja arty-
styczna czy zależności polityczne. Przedstawienie nie jest 
już traktowane wyłącznie jako autonomiczne dzieło arty-
styczne. Współczesna praktyka badawcza nie koncentruje 
się na spektaklu jako na finalnym produkcie powstałym 
w próżni, często uwzględnia i poważnie traktuje także 
proces jego wytwarzania7. Wydaje się, że w kontekście 
teatru pojawienie się rejestracji cyfrowej wymagałoby 
przede wszystkim dostrzeżenia tego faktu, a niekoniecz-
nie skupiania się na poszukiwaniu formatu zapisu, który 
w sposób pełny i kompletny zachowałby na przyszłość 
sensy spektaklu. Żywość i zmienność w czasie przedsta-
wienia teatralnego generuje jeszcze inne problemy doku-
mentacyjne, czego najlepszym przykładem są rejestracje 
Umarłej klasy Kantora, w której na przestrzeni lat zmie-
niała się obsada, a same rejestracje są chwilami wręcz 

nieporównywalne w poszczególnych kadrach, napię-
ciach i atmosferze. Odejście od oczekiwania, aby nagra-
nie spektaklu umożliwiało rekonstrukcję teatralnego 
doświadczenia, pozwala porzucić kwestie „nażywości”, 

„spotkania aktora z widzem”, a w zamian za to dostrze-
gać w tego typu materiałach archiwalnych inne kluczowe 
aspekty, jak choćby rezonowanie spektaklu ze zmiennym 

„tu i teraz” w momencie jego grania na żywo w teatrze.
Wracając do wymienionych na wstępie różnych 

form udostępniania przedstawień w Internecie w czasie 
zamknięcia teatrów z powodu pandemii, można zauwa-
żyć, że z dzisiejszej perspektywy są one dokumentacją nie 
tylko samych przedstawień, które mogą nie wrócić już do 
repertuaru. Stworzyły bezprecedensowe archiwum swo-
jego czasu i chyba trudno oglądać je bez uwzględnie-
nia wyjątkowych okoliczności, w jakich powstały – cho-
ciażby faktu grania spektaklu bez publiczności obecnej 
w teatrze, a tak licznie zgromadzonej przed ekranami, 
w niepewności, kiedy ta sytuacja ulegnie zmianie.

Przypisy

1 Raport na temat sytuacji zamknięcia instytucji kultury przygoto-
wał i udostępnił Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie. https://www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/projek-
ty-i-programy/nowe-formy-istnienia-jak-zmienial-sie-teatr-w-pan-
demii/, [dostęp: 5.06.2022].

2 Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych, W związku 
z dużą liczbą zapytań i wątpliwości dotyczących praw reżyserów i reży
serek oraz innych współtwórców dotyczących rozpowszechniania ich 
prac w internecie i na platformach VOD…, https://www.facebook.
com/gildiateatr/posts/pfbid0v4AQNLKBDvzEj2RE8i2VMgB9U-
f98SHSF1CTozrwfnNZGY6ZXzJAZx7nzKPYdRvcl, wpis z 2 grudnia 
2020, [dostęp: 5.06.2022].

3 Tamże. 

4 Skany pisma do NIMiT i odpowiedzi na nie zostały opu-
blikowane przez Pawła Sakowicza, jednego z sygnatariuszy, 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10229087555680398&-
set=pcb.10229087595001381, [dostęp: 1.06.2022].

5 Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2013, s. 418–419, [wersja cyfrowa].

6 mz, „Złowiony: Rekonstrukcje”, spektakl, Archiwum Jerzego 
Grzegorzewskiego, http://jerzygrzegorzewski.net/?spektakl=zlowio-
ny-rekonstrukcje, [dostęp: 6.06.2022].

7 Na tę kwestię zwracał uwagę między innymi Piotr Morawski 
w tekście Gatunkowe wyczerpanie, „Dwutygodnik” wydanie 325, 
01/2022, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9892-gatunkowe-
-wyczerpanie.html, [dostęp: 6.06.2022].

Streaming (pol. strumieniowa transmisja danych) to stosun-
kowo nowoczesna technologia publikowania materiałów 
wideo i audio w Internecie. 

Specjalny serwer wysyła do przeglądarki niewielkie por-
cje danych audio lub wideo, dzięki czemu użytkownik może 
rozpocząć odtwarzanie niemal natychmiast po wybraniu 
filmu lub audycji, co więcej jakość  strumienia (w praktyce – 
liczba przesyłanych danych)  może być dostosowana do para-
metrów urządzenia odbiorcy (komórka czy komputer) i prze-
pustowości łącza. Technologię tę wykorzystują YouTube, 
Vimeo, Spotify, Netflix czy Disney+, ale też systemy telekon-
ferencji typu Zoom. 

Streaming może być bezpłatny lub płatny, dostępny 
w dowolnym czasie lub o określonej porze, może zawie-
rać transmisję na żywo lub materiał z nagranego wcześniej 
pliku wideo (pozostającego na serwerze nadawcy). Obecnie 

streaming jest podstawową technologią prezentowania wideo 
w Internecie – tradycyjny system plikowy (łatwiejszy we 
wdrożeniu i tańszy, ale praktycznie bezbronny wobec pirac-
twa) wykorzystuje się do krótszych materiałów.

VOD (ang. video on demand) to nie technologia, ale model orga-
nizacyjny: odbiorca sam wybiera, co i kiedy ogląda, nie jest 
ograniczony ustaloną przez nadawcę kolejnością („ramówką”). 
Kiedy na przykład stacja telewizyjna publikuje w Internecie 
to samo, co na antenie, to choć najprawdopodobniej używa 
streamingu, nie jest to jeszcze VOD. Popularne serwisy udo-
stępniające materiały filmowe działają w modelu VOD, nawet 
jeśli nie korzystają z technologii streamingu. Telewizje na ogół 
łączą w Internecie model tradycyjny („ramówkowy”) z VOD, 
udostępniając w tej formie wybrane programy – jak np. TVP 
pod adresem https://vod.tvp.pl/.  m

e

MARTA BRYŚ – doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii na UJ. Redaktorka „Didaskaliów”, wykładowczyni Wydziału Aktorskiego 
Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. 
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https://www.facebook.com/gildiateatr/posts/pfbid0v4AQNLKBDvzEj2RE8i2VMgB9Uf98SHSF1CTozrwfnNZGY6ZXzJAZx7nzKPYdRvcl
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https://encyklopediateatru.pl/bookreader/?book=NIZIOLEK_PTZ&backurl=%2Fksiazka%2F885%2Fpolski-teatr-zaglady&author=%3Ca+href%3D%22%2Fosoby%2F22880%2Fgrzegorz-niziolek%22%3ENizio%C5%82ek%2C+Grzegorz%3C%2Fa%3E&publisher=Instytut+Teatralny+im.+Zbigniewa+Raszewskiego%2C+Wydawnictwo+Krytyki+Politycznej&cover=/uploads/book/98cafa0add155f1a41d29cc1383cd7de44c98303/cover/polskiteatrzaglady.jpg&pdf=/ksiazka/885/pdf#page/418/mode/1up
http://jerzygrzegorzewski.net/?spektakl=zlowiony-rekonstrukcje
http://jerzygrzegorzewski.net/?spektakl=zlowiony-rekonstrukcje
https://www.dwutygodnik.com/artykul/9892-gatunkowe-wyczerpanie.html
https://www.dwutygodnik.com/artykul/9892-gatunkowe-wyczerpanie.html
https://vod.tvp.pl/
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Święty Graal teatrologii to uchwycenie przedmiotu badań. Joanna Walaszek 
w  zwięzłym haśle encyklopedycznym Opis / zapis przedstawienia propo
nuje  definicję i przypomina najważniejsze polskie publikacje na temat tego 

 zagadnienia. Ściśle związana jest z tym sprawa dokumentacji teatralnej.

Zapis filmowy jako źródło
Bablet i inni

JANUSZ LEGOŃ

Kwestia ta ma w naszym piśmiennictwie teatralnym 
nawet coś w rodzaju konstytucji, na którą składają się 
klasyczne artykuły Zbigniewa Raszewskiego1 i Stefanii 
Skwarczyńskiej2. Zestawiona przez Skwarczyńską przej-
rzysta, ale i maksymalistyczna lista „dokumentów dzieła” 
i „dokumentów pracy” wymaga po pięćdziesięciu latach 
weryfikacji z jednej strony, a z drugiej uzupełnień zwią-
zanych z przemianami technologicznymi oraz wynikają-
cych z pojawienia się nowego medium, jakim jest Internet.

Dokumenty dzieła i dokumenty pracy są dzisiaj 
w sytuacji paradoksalnej. Z jednej strony jest ich bardzo 
dużo, ale z drugiej z tego samego powodu są jeszcze trud-
niejsze do skompletowania. Mogą obejmować przekazy 
tekstowe i audiowizualne, na które pół wieku temu nikt 
nie mógł liczyć ani się ich spodziewać. Są wśród nich te 
publikowane przez teatry i grupy teatralne na oficjalnych 
(tzn. autoryzowanych) witrynach internetowych, profi-
lach w mediach społecznościowych (obecnie najpopu-
larniejsze to Facebook, Twitter, Instagram) i kanałach 
serwisów przeznaczonych do udostępniania materia-
łów filmowych (YouTube, Vimeo i inne) oraz te zupełnie 
 nieoficjalne.

Co więcej, własne witryny, profile i kanały posiadają 
często sami twórcy przedstawienia, poszczególne osoby 
z zespołu aktorskiego i inni pracownicy teatru (czy człon-
kowie grupy teatralnej niebędącej instytucją), więc i tam 
pojawiają się cenne źródła, które według zestawienia 
Skwarczyńskiej są dokumentami pracy. Do tego katalogu 
należałoby jeszcze dodać e-maile, dyskusje prowadzone 
za pośrednictwem komunikatorów (jak Messenger) i plat-
form telekonferencyjnych (Zoom, Meets), a także krótkie 
wiadomości tekstowe wysyłane przez telefon (SMS)3.

Podobnie ma się sprawa z dokumentami dzieła 
w zakresie jego „refleksów” (punkt 23. w zestawieniu 
Skwarczyńskiej). Widzowie profesjonalni (recenzenci, 
badacze) publikują nie tylko na stronach internetowych 
będących mutacjami lub odpowiednikami tradycyjnych 
czasopism, ale także na własnych stronach (blogi), pro-
filach czy kanałach, niekiedy zamiast tekstu pisanego 
używając form audiowizualnych (wideoblogi, podcasty). 
Widzowie „zwykli” dzięki narzędziom internetowym 
zyskali możliwość nie tylko wyrażania, ale też utrwala-
nia i upowszechniania swoich wrażeń, opinii, fotogra-
fii i nagrań (Skwarczyńska dostrzegała tylko potrzebę 
dokumentowania pisemnych prac studentów i uczniów 
liceum). Osobną kategorię stanowią komentarze czy-
telników do wpisów w mediach społecznościowych 
lub artykułów na portalach posiadających taką funkcję. 
Nigdy dotąd nie dysponowaliśmy tyloma świadectwami 
odbioru.

Wiele tych wypowiedzi dotyczy ważnych problemów 
środowiska teatralnego (ostatnio np. zachowań prze-
mocowych wewnątrz instytucji, sporów wokół nomina-
cji dyrektorskich, aktów cenzury czy autocenzury), choć 
zdarzają się i dyskusje wokół konkretnych przedstawień, 
a nawet ich detali4.

Długotrwałe zamknięcie teatrów z powodu pande-
mii koronawirusa spowodowało zwiększenie ich aktyw-
ności w Internecie, również w formie udostępniania 
dokonanych wcześniej rejestracji przedstawień5. O ile 
problemem do dyskusji pozostaje kwalifikacja nowych 
dzieł teatralno-filmowych tworzonych w tym czasie (czy 
to materiał dla badacza teatru, czy raczej dla filmo- lub 
medioznawcy, a może odrębny gatunek teatralny na 

https://encyklopediateatru.pl/hasla/119/opis-zapis-przedstawienia
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podobieństwo teatru telewizji?), to publikacja w sieci, 
w formie dostępnej dla wszystkich, zapisów wideo 
powstałych w celach archiwalnych lub technicznych 
rodzi nie tylko uzasadnione wątpliwości natury artystycz-
nej i prawno-autorskiej6. Obfitość, a zarazem różnoraka 
(często niska, stąd protesty twórców) jakość materiałów, 
z jakimi mieliśmy do czynienia w pandemii7, uświada-
mia potrzebę ponownego przemyślenia i sformułowania 
zasad tworzenia tego typu dokumentacji (przy uwzględ-
nieniu nowych możliwości technologicznych i ich ogra-
niczeń).

Stefania Skwarczyńska umieściła zapis filmowy na 
począt ku listy dokumentów dzieła, postulując rejestrację 
całości przedstawienia z nieruchomej kamery umiesz-
czonej naprzeciw sceny (w domyśle: kadr miał obejmo-
wać cały obraz sceniczny). Miał mu towarzyszyć drugi 
zapis, zrealizowany na podobnych zasadach, ale z miej-
sca bocznego na piętrze. „Idzie nam o uzyskanie «podo-
bizny» widowiska z jednego punktu widzenia – z punktu 
widzenia widza, skazanego przez bilet na jedno miejsce”8.

Dość łatwo dostrzec słabości tego pomysłu. Po pierw-
sze ogranicza się do jednego modelu teatru – sceny 
pudełkowej. Po drugie – rejestracja tego rodzaju zapi-
suje przecież to, co jest do zobaczenia, a nie to, na co widz 
patrzy (świat wizualny, a nie pole wizualne w terminolo-
gii Edwarda T. Halla9), podczas gdy wysiłki zespołu insce-
nizacyjnego i aktorów na ogół mają na celu właśnie kie-
rowanie uwagi widzów na określony fragment obrazu 
scenicznego czy pola gry. Kiedy wyobrażony widz „ide-
alny” poddaje się inscenizacyjnym zabiegom, widz „nie-
idalny” wypatruje znajomego artysty w trzecim planie, 
a widz „średni” czasem podąża za intencjami realizatorów, 

czasem zwraca uwagę na elementy drugorzędne. Nikt nie 
ogląda spektaklu tak, jak go rejestruje statyczna kamera, 
której „oko” jest martwe.

Trzecia słabość propozycji Skwarczyńskiej to limity 
technologiczne (częściowo wspólne dla filmu i fotografii). 
Jedne wynikają z praw optyki i są nie do przezwyciężenia, 
jak kwestia długości ogniskowej obiektywu (w zależno-
ści od odległości kamery od sceny, ograniczonej przecież 
wymiarami widowni, może być potrzebne użycie obiek-
tywu o krótkiej bądź długiej ogniskowej, co powoduje 
albo nienaturalne „rozsunięcie”, albo „stłoczenie” pla-
nów obrazu). Inne są konsekwencją warunków oświe-
tleniowych w teatrze, wymagających stosowania wyso-
koczułych materiałów fotograficznych (co bardzo długo 
nie było możliwe w przypadku materiałów barwnych) 
i/lub fałszowania kompozycji świetlnej widowiska (trzeba 

„doświetlać” scenę). Idzie tu również o wysoki kontrast 
między oświetlonymi i nieoświetlonymi elementami na 
scenie (do dzisiaj systemy rejestracji obrazu nie potrafią 
tu dorównać doskonałości ludzkiego oka). W efekcie albo 
się fotografuje / filmuje szczegóły w światłach, albo w cie-
niach. Jeszcze inna kwestia dotyczy możliwości zarejestro-
wania drobnych detali. W przypadku tradycyjnych błon 
fotograficznych zmniejszała ją wspomniana koniecz-
ność stosowania materiałów o wysokiej światłoczułości, 
co skutkowało tzw. grubym ziarnem w filmie czarno-bia-
łym. Natomiast kamery telewizyjne jeszcze do niedawna 
pracowały w standardach, których cyfrowy odpowied-
nik to w zależności od systemy zapisu ok. 180–300 kilo-
pikseli (niższa wartość dotyczy zapisu VHS, stosowanego 
w kasetach wideo). Gdy w takiej rozdzielczości zapisać 
przedstawiające całą scenę zdjęcie z Dziadów Schillera, 

Ryc. 1. A. Scena finałowa z Dziadów Schillera w Teatrze Polskim na fotografii Stanisława Brzozowskiego (1934). B. Symulacja zawar-
tości informacyjnej wycinka pełnego kadru, gdyby ta scena została zarejestrowana kamerą telewizyjną (PAL/SECAM). C. Symulacja 

 zawartości informacyjnej tego samego wycinka, gdyby spektakl zarejestrowano kamerą cyfrową o rozdzielczości 4K.

A

B

C
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twarz Guślarza i jego prawa ręka zmieszczą się w kwa-
dracie 32 x 32 piksele. To wielkość ikony na pulpicie Win-
dows XP, w druku z zachowaniem standardów poligra-
ficznych takie zdjęcie miałoby rozmiar 3 x 3 mm (ryc. 1B).

Choć sama badaczka częściowo zdawała sobie sprawę 
z tych ograniczeń, w kolejnych trzech punktach zaleca-
jąc użycie kamery ruchomej i zbliżeń, to sformułowany 
przez nią teoretyczny koncept obiektywnej jakoby reje-
stracji przedstawienia z użyciem statycznej kamery pozo-
staje zaskakująco żywotny10.

W czasie, gdy Skwarczyńska formułowała swoje tezy, 
a miesięcznik „Dialog” publikował Próby zapisu, w Paryżu 
wybitny francuski historyk teatru Denis Bablet11 inten-
sywnie wykorzystywał dokumentację filmową w swojej 
praktyce badawczej. W połowie lat 80., kiedy był dyrek-
torem ds. badań w CNRS (fr. Centre national de la recherche 
scientifique, Narodowe Centrum Badań Naukowych) i kie-
rownikiem tamtejszego Laboratorium Badań nad Sztu-
kami Widowiskowymi, udzielił wywiadu dla czasopisma 
teatralnego „Jeu” na temat filmowania teatru w celach 
dokumentacyjnych12. Wyjątkowe doświadczenie Bableta 
jako zarazem krytycznego użytkownika audiowizualnej 
dokumentacji, jak i jej twórcy sprawia, że mimo upływu 
czasu warto przypomnieć niektóre z jego refleksji na ten 
temat (część z nich odnosi się też do fotografii teatral-
nej). Są one dla nas tym ciekawsze, że często odwołują 
się do współpracy francuskiego badacza z Tadeuszem 
 Kantorem13, ponadto wśród ilustracji do artykułu prze-
ważają fotografie z przedstawień  Cricot 2 wykonane przez 
Jacquie Bablet.

Kiedy badamy teatr […], potrzebujemy dokumentacji 
zarówno dotyczącej spektakli, jak aktorów, architektury, 
miejsc teatralnych itp. Wykorzystujemy zatem fotogra-
fię, wideo i inne środki komunikacji […], ale z zachowa-
niem zasady, że obraz przedmiotu nie jest i nigdy nie będzie 
samym przedmiotem, do którego nie można go dopasować, 
ponieważ w obrazie zawsze dochodzi do przekształcenia 
skali, płaszczyzn i wszystkich najbardziej ekspresyjnych ele-
mentów przedstawienia. […]

Każdy dokument ikonograficzny zawiera dozę subiek-
tywności […]. Osoba, która fotografuje spektakl lub kręci 
film, jest wrażliwa na to, co widzi. Wrażliwość ta jest inna, 
jeśli dana osoba widziała spektakl kilka razy i długo przygo-
towywała ujęcia, a inna, jeśli uwiecznia dzieło na żywo, jak 
w reportażu.

Technika i użyte środki też są w pewnym stopniu subiek-
tywne; wybiera się czułość filmu, wzmacnia oświetlenie itp. […]

We Francji działają wyspecjalizowani fotografowie 
teatralni […], którzy nie pracują w celach badawczych, 
lecz po to, by sprzedać zdjęcia wydawcom, prezentującym 
je w kolekcjach lub w prasie. Ich interes nie jest naszym 
 interesem.

Ze względu na trudności techniczne, takie jak ograni-
czenia narzucone przez oświetlenie sceniczne, fotografo-
wie zazwyczaj wybierają momenty, w których akcja zatrzy-
muje się na kilka chwil, co pozwala im ją uchwycić. Naszym 

zadaniem byłoby uchwycenie na zdjęciu dramatycznej akcji 
w ruchu […]. Ze względów komercyjnych fotografowie robią 
wiele zbliżeń aktorów, które tak lubią gazety, podczas gdy 
my potrzebujemy również zdjęć zbiorowych lub szczegółów. 
Kiedyś kupowaliśmy zdjęcia od fotografów, bo nie mieliśmy 
innej możliwości, ale teraz często wolimy robić je sami, by 
jak najlepiej odpowiadały celom, które postawiliśmy sobie 
jako badacze. Nie zawsze nam się to udaje, wręcz przeciwnie, 
ale kontynuujemy nasze wysiłki […].

Współpracujemy z reżyserami, którzy godzą się na taką 
współpracę na zasadzie eksperymentu. Niektórzy w ogóle 
tego nie akceptują i nie pozwalają filmować swoich dzieł. Tak 
jest w przypadku Petera Brooka i Patrice’a Chéreau. Z kolei 
Tadeusz Kantor akceptuje fotografowanie w każdej chwili, 
zarówno podczas prób, jak i spektakli. […] Ariane Mnouch-
kine uważa, że sama powinna robić filmy o swojej twórczości. 
Więc albo kręci je sama, albo robi to Bernard Sobel, który 
wyreżyserował Mefista [w Théâtre du Soleil, prem. 1979 – 
J.L.], w ścisłej z nią współpracy. Uważa, jak sądzę, że punkt 
widzenia badaczy jest zbyt odmienny od punktu widzenia 
artystów. CNRS wydało książkę ze slajdami o Théâtre du 
Soleil, przy powstawaniu której chętnie współpracowała, 
ale w przypadku filmów i nagrań wideo nie ma o tym mowy.

Na interesujące pytanie, czy tworząc film przeznaczony 
do badań teatralnych, naukowcy z CNRS uprzywi lejo-
wują punkt widzenia reżysera lub innych osób zaanga-
żowanych w spektakl, czy też ustalają własne kryteria 

Kantor w serii Les voies de la création théâtrale (Paris 1983). Bogato 
ilustrowany tom zawierał teksty Kantora oraz studia autorstwa 

Bableta i Brunelli Eruli.
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dotyczące na przykład kątów widzenia czy kadrów, Bablet 
odpowiedział:

Dbamy o to, żeby nie było żadnej kontroli nad tym, co 
robimy, ani nad książkami, ani nad nagraniami wideo, ani 
nad filmami. Svoboda14 nie widział przed premierą filmu, 
który zrobiliśmy o jego pracy, podobnie Kantor. Wolność 
działania jest niezbędna w naszej pracy. Nie tyle obawiamy 
się cenzury, bo twórcy jej w zasadzie nie stosują, ile wpływu. 
Natomiast uważamy, że konieczne jest nawiązanie bliskiej 
znajomości między nami a ludźmi, z którymi pracujemy. […]

Powinniśmy oglądać spektakl pięć, sześć lub siedem razy, 
z różnych perspektyw. Uważamy za cenne dla badań, by 
dokumentować przedstawienie również z punktów widze-
nia niedostępnych dla widza. Na przykład Wielopole, Wielo
pole Kantora zostało kilkakrotnie sfilmowane na VHS15: 
z najdalszego końca sali, z tyłu bez publiczności, z przodu – 
również bez publiczności, oraz z punktu widzenia usytuowa-
nego z boku w stosunku do akcji. Ta ostatnia wersja została 
wykonana z loży dla muzyków i śpiewaków we florenckim 
kościele; widok z boku i z góry pozwolił na znacznie bar-
dziej analityczne podejście do ruchu postaci, zaplanowa-
nego z myślą o oglądaniu od przodu. Patrząc z boku, można 
go było analizować intelektualnie, oddziaływanie emocjo-
nalne znacznie się bowiem zmniejszyło po zmianie perspek-
tywy. Taki punkt obserwacji pozwalał lepiej dostrzec struk-
tury przestrzenne spektaklu niż od przodu, gdzie wszystko 
było ściśnięte. Uważam, że warto taki eksperyment przepro-
wadzić na jak największej liczbie spektakli.

Kiedy Camerlet i Lavoie zażartowali, że do oglądania 
takich materiałów może być potrzebna jakaś instrukcja, 
Bablet odparł, że ważne, by wiedzieć, skąd było realizo-
wane nagranie, kto je realizował i czy było montowane. 
Z doświadczeń jego zespołu wynikało, że dla celów 
badawczych bardziej wartościowe są nagrania surowe, 
niemontowane. 

Z kolei odpowiadając na pytanie o niebezpieczeństwo 
„upiększania” spektaklu przez atrakcyjną fotografię, odpo-
wiedział, posiłkując się analogią do przydatności lub nie-
przydatności wpływowych wówczas metod semiotyki 
i semiologii w badaniach różnych typów widowisk:

W przypadku spektaklu bardzo teatralnego fotografia 
powinna ukazać tę teatralność, oddać jej wyobrażenie, 
a nawet ją wzmocnić, by była wyraźnie widoczna. Gdy przed-
stawienie jest typu brechtowskiego, zdjęcie powinno poka-
zywać wszystko, aż do najmniejszego szczegółu, aby oddać 
technikę. Trzeba dostosowywać sposób fotografowania do 
każdego spektaklu, ale nie należy upiększać  przedstawień.

Jak widać, Bablet nie był fanatykiem „obiektywności” 
rejestracji, wbrew temu, jak został zapamiętany przez 
aktorów Kantora16, chyba że za punkt odniesienia przyj-
miemy artystyczną subiektywność Andrzeja Wajdy fil-
mującego Umarłą klasę. W kontekście naszych ostat-
nich przygód z udostępnianiem zapisów archiwalnych 

w pandemii warto zwrócić uwagę, że Bablet nie miał 
złudzeń co przydatności dokumentacyjnych rejestracji 
dla zwykłych widzów, niespecjalistów – zapisy z CNRS 
nie były dla nich dostępne. Natomiast dzieła takie jak 
film Wajdy to w istocie adaptacje filmowe czy telewi-
zyjne, z założenia przeznaczone do publicznej prezenta-
cji i ukierunkowane na efekt artystyczny. Niezaprzeczalny 
walor dokumentacyjny jest tu skutkiem ubocznym.

Widowisko, performans, nie może być zapisane, 
nagrane, udokumentowane, w ściśle ontologicznym 
 sensie jest niereprodukowalne – głosi w znanym tekście 
Peggy Phelan17. „Dobrze, dobrze, ale musimy sobie jakoś 
radzić” – mruczą badacze i dokumentaliści, robiąc swoje. 

Przemiany technologiczne owocujące radykalnym 
zwiększeniem rozdzielczości rejestrowanego obrazu 
mogą nawet przywrócić honor owej statycznej kame-
rze w środku dziesiątego rzędu – upowszechniający 
się standard 4K pozwala zapisać obraz w rozdzielczo-
ści 8–12 megapikseli, więc przykładowy wycinek kadru 
z gestem Guślarza zarejestrowanym w tej technice miałby 
ok. 280 x 280 pikseli (w druku to już niemal 2,5 x 2,5 cm, 
jakość porównywalna ze skanem analogowego zdjęcia, 
zob. ryc. 1c). Eksperymenty w tej  dziedzinie trwają18.
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Zapis filmowy jako źródło

Przypisy

1 Zbigniew Raszewski, Dokumentacja przedstawienia teatralnego 
[w:] Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych, red. Janina 
Czachowska, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 
287–303. Przedr. w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. III, Odbiorcy 
dzieła teatralnego. Widz-krytyk-badacz, red. Janusz Degler, Wrocław 
1978, s. 527–543, [wersja cyfrowa].

2 Stefania Skwarczyńska, Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego, 
„Dialog” 1973, nr 7, s. 129–139. Przedr. w: Wprowadzenie do nauki 
o teatrze, t. III, Odbiorcy dzieła teatralnego. Widz-krytyk-badacz, 
red. Janusz Degler, Wrocław 1978, s. 545–552, [wersja cyfrowa]. 
Por. także punkt 3. wydanych w 2019 Wskazówek Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych dotyczących postępowania z dokumentacją 
artystyczną spektakli [przedr. w:] Dorota Buchwald, Monika Krawul, 
Janusz Legoń, Krótki przewodnik dla teatralnego dokumentalisty, 
Encyklopedia Teatru Polskiego, Warszawa 2020, s. 12, [wersja 
cyfrowa].

3 Kilka lat temu jeden z reżyserów opublikował w mediach 
społecznościowych SMS od dyrektora teatru, który w tej formie 
odwołał realizację spektaklu na dzień przed pierwszą próbą. 
W starych telefonach z czasu pracy w Teatrze Polskim w Bielsku-
-Białej mógłbym odszukać co najmniej kilka SMS-wych dyskusji 
z aktorem tworzącym rolę. 

4 Jednym z przykładów może być spór o Klątwę Friljicia w Teatrze 
Powszechnym, ciekawy o tyle, że wielu dyskutujących deklarowało 
bez żenady, że spektaklu nie oglądało, lecz tylko o nim słyszało, 
ewentualnie widziało fragment pirackiego nagrania.

5 Nie była to forma jedyna. Prowadzono warsztaty dla dzieci 
z użyciem platformy konferencyjnej Zoom, realizowano 
słuchowiska czy formy zbliżone do czytań performatywnych. 
W odniesieniu do teatrów lalek w czasie pierwszego lockdownu 
zob. Janusz Legoń, Epandemia i lalki / Epandemic and Puppets, 
„Teatr Lalek” 2020, nr 2–3 [wersja cyfrowa].

6 Pisze o nich Marta Bryś w tym numerze „Monitora”.
7 Oczywiście znana już wcześniej osobom korzystającym 

z archiwaliów wideo gromadzonych np. przez Pracownię 
Dokumentacji IT.

8 Stefania Skwarczyńska, dz. cyt., s. 548.
9 Edward T. Hall, Ukryty wymiar, tł. Teresa Hołówka, Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2009.
10 Por. sprawę regulaminu konkursu w IMiT opisaną przez Martę 

Bryś.
11 Denis Bablet (1930–1992) specjalizował się w dziejach scenografii 

i inscenizacji współczesnej. Najważniejsze prace: Edward 
Gordon Craig (Paris 1962), Esthétique générale du décor de théâtre 
de 1870 à 1914 (Paris 1965), La Mise en scène contemporaine: 1887–
1914 (Paris 1968, wyd. pol. Współczesna reżyseria 1887–1914, 
Warszawa 1973), Josef Svoboda (Lausanne 1970), Révolutions 
scéniques du vingtième siècle (Paris 1975, wyd. pol. Rewolucje sceniczne 
XX wieku, Warszawa 1980), Théâtre de la mort, une anthologie 
de l’oeuvre de Tadeusz Kantor (Lausanne 1977, oprócz wypowiedzi 
i manifestów artysty książka zawierała rysunki i fotografie 

ze spektakli). Wraz z Jeanem Jacqoutem zebrał i opracował 
materiały z kolokwium na temat ekspresjonizmu w teatrze 
europejskim, które odbyło się w Lozannie w 1968 (Expressionnisme 
dans le théâtre européen, Paris 1971, wyd. pol. w wyborze Lecha 
Sokoła Ekspresjonizm w teatrze europejskim, Warszawa 1983). 
W 1977 roku był odpowiedzialny za międzynarodowy panel CNRS 
„Filmować teatr”, materiały z którego opublikowano w „Cahiers 
théâtre Louvain” 1981, nr 46. Od 1970 badacz redagował prestiżową 
serię wydawniczą CNRS Les voies de la création théâtrale; w jej 
tomie 1, jeszcze po red. Jeana Jacqouta, znalazło się miejsce 
dla Grotowskiego, w tomie 4 – dla Mrożka, tom 11 poświęcono 
w całości Kantorowi; każda z książek była bogato ilustrowana. 
W 1979 wspólnie z żoną Marie-Louise opracował nowatorską 
diapolivre o Théâtre du Soleil zawierającą oprócz 100-stronicowej 
książki 84 przeźrocza i płytę winylową z nagraniem 
spektaklu 1789. Kilka opracowanych przez Bableta materiałów 
wideo (m.in. rozmowa z Kantorem, film o jego malarstwie, film 
o Josefie Svobodzie, rozmowa z Armandem Delcampe na temat 
Końcowki Becketta) dostępnych jest na stronie https://images.
cnrs.fr. Por. wspomnienie pośmiertne: Théâtre. La mort de Denis 
Bablet. Toute une vie de recherches consacrées à la scène, „Le Monde” 
z 23 października 1992, [wersja cyfrowa] (dostęp: 28.06.2022).

12 Lorraine Camerlain, Pierre Lavoie, Mettre en images le théâtre, pour 
la recherche. Une autre perspective : entretien avec Denis Bablet. „Jeu” 
1985, no. 37, [wersja cyfrowa]. Cytaty ze stron 130–141 w przekładzie 
Janusza Legonia.

13 Por. Krzysztof Pleśniarowicz, Kantor, Wielka Litera, Warszawa 2018.
14 Josef Svoboda (1920–2002), słynny czeski scenograf, z reżyserem 

Alfrédem Radokiem założył w 1958 teatr Laterna Magika 
uznawany za pierwszy multimedialny teatr na świecie. Teatr 
zainaugurowany na wystawie Expo w Brukseli od 1959 działał 
w strukturach Teatru Narodowego w Pradze; w latach 1973–
1992 Svoboda był jego dyrektorem artystycznym.

15 Por. Justyna Michalik-Tomala, „Nie można bezkarnie ważyć 
się powtarzać czegoś, co było już raz w życiu. Czas zamącony się 
mści”. Rzecz o spektaklu „Wielopole, Wielopole” Tadeusza Kantora, 
„Didaskalia” 2019, nr 153 [dostępny online], gdzie autorka 
wykorzystuje florenckie nagrania Bableta jako podstawę 
interpretacji przedstawienia.

16 Zob. uwagi aktorów na temat rejestracji Bableta w: Ludmiła 
Ryba, Andrzej Wełmiński, Impas świadectwa, opr. Marta Kufel, 
„Performer” 2011, nr 2, [dostępny online].

17 Peggy Phelan, Unmarked. The Polictics of Perfomance, Routlege: 
London-New York 1993, p. 147–166. Por. polemiczne stanowisko 
Philipa Auslandera w: Liveness. Live Performance in a Mediatized 
Culture, Routlege, London-New York 2009.

18 Zob. np. Rémi Ronfard, Captation vidéo et analyse génétique 
du théâtre : l’informatique au service de la recherche théâtrale (2013), 
https://www.researchgate.net/publication/280852044_Captation_
video_et_analyse_genetique_du_theatre_l%27informatique_au_
service_de_la_recherche_theatrale (dostęp: 28.06.2022).

JANUSZ LEGOŃ – absolwent teatrologii na UJ. Teatrolog i praktyk teatru, publicysta. Od 2015 redaktor ETP.

https://encyklopediateatru.pl/bookreader/?book=WDTIII&backurl=%2Fksiazka%2F884%2Fwprowadzenie-do-nauki-o-teatrze-tom-iii-odbiorcy-dziela-teatralnego-widz-krytyk-badacz&author=Degler%2C+Janusz+%28wyb%C3%B3r%2C+oprac.%29&publisher=Wydawnictwa+Uniwersytetu+Wroc%C5%82awskiego&cover=/uploads/book/af7d53b5c903625e6a5c2fb8b7ed0b57cf277984/cover/odbiorcydzielateatralnego.widzkrytykbadacz.jpg&pdf=/ksiazka/884/pdf#page/527/mode/1up
https://encyklopediateatru.pl/bookreader/?book=WDTIII&backurl=%2Fksiazka%2F884%2Fwprowadzenie-do-nauki-o-teatrze-tom-iii-odbiorcy-dziela-teatralnego-widz-krytyk-badacz&author=Degler%2C+Janusz+%28wyb%C3%B3r%2C+oprac.%29&publisher=Wydawnictwa+Uniwersytetu+Wroc%C5%82awskiego&cover=/uploads/book/af7d53b5c903625e6a5c2fb8b7ed0b57cf277984/cover/odbiorcydzielateatralnego.widzkrytykbadacz.jpg&pdf=/ksiazka/884/pdf#page/545/mode/1up
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/790/krotki-przewodnik-dla-teatralnego-dokumentalisty/strona/12
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/790/krotki-przewodnik-dla-teatralnego-dokumentalisty/strona/12
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/292034/e-pandemia-i-lalki
https://images.cnrs.fr
https://images.cnrs.fr
https://www.lemonde.fr/archives/article/1992/10/23/theatre-la-mort-de-denis-bablet-toute-une-vie-de-recherches-consacrees-a-la-scene_3896918_1819218.html
https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/1985-n37-jeu1067735/27835ac.pdf
http://archiwum.didaskalia.pl/pdf/153_michalik.pdf
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
https://www.researchgate.net/publication/280852044_Captation_video_et_analyse_genetique_du_theatre_l%27informatique_au_service_de_la_recherche_theatrale
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W ciągu ostatniego półwiecza doszło do zasadniczej 
przemiany teatru, widowisk i innych performan-
sów scenicznych, jak również do przemiany badań 
teatralnych, integrujących się coraz bardziej z prą-
dami współczesnej humanistyki. Istotny wpływ na 
formę i metodę, a nawet sam sens istnienia opisów 
ma też rozwój technologii rejestracji i udostępniania 
przedstawień. Wobec tych wszystkich przemian daw-
niejsze teorie opisu zakładające jego maksymalną 

„naukowość” i „obiektywność” wydają się mocno 
anachroniczne.

Zachęcamy Państwa do dyskusji, która w punkcie 
wyjścia może, ale nie musi odwoływać się do powyż-
szego rozróżnienia czy też do pierwszych głosów 
Marty Bryś, Dariusza Kosińskiego i Janusza Lego-
nia publikowanych w tym numerze „Monitora ETP”. 
Wydaje nam się ważne, by dotychczasową praktykę 
opisów skonfrontować ze współczesnym teatrem, 
innymi gatunkami przedstawień (taniec, perfor-
mans) ze sposobami jego dokumentowania i archi-
wizacji oraz ze współczesną metodologią badań 
 teatralnych.

Warto też, oczywiście, wrócić do kwestii opisów 
przedstawień historycznych, niedostępnych już bez-
pośrednio. Poza proponowanymi powyżej punktami 
wyjścia być może trzeba tu postawić jeszcze bardziej 

istotne pytanie, czy w ogóle słowo „opis” jest tu ter-
minem odpowiednim i czy nie należałoby go zastą-
pić pojęciem „rekonstrukcja” lub – akcentującym 
aspekt kreacyjny – „odtwarzanie”?

Redakcja ETP zamierza poszerzać katalog opi-
sów przedstawień zamieszczanych w Encyklope-
dii, koncentrując się w najbliższym czasie na przed-
stawieniach nowszych, pamiętanych i oglądanych 
zarówno przez autorów, jak i czytelników – ogląda-
nych w dodatku nie tylko „na żywo” w teatrze, ale też 
w formie rejestracji audiowizualnej. Mamy nadzieję, 
że obecna dyskusja ułatwi pracę autorom następ-
nych opisów i pozwoli podjąć próbę odpowiedzi 
na pytanie o aktualne znaczenie i potrzebę takiego 
zadania badawczego.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artyku
łów wraz z maksymalnie półstronicowym (do 
900 znaków) abstraktem do 30 września 2022 na 
adres:  monitor@encyklopediateatru.pl. 

O wynikach naboru poinformujemy w ciągu 
tygodnia, a terminem złożenia artykułu będzie 
30 listopada. Zgodnie z procedurami obowiązującymi 
w pismach naukowych wybrane  artykuły zostaną 
skierowane do recenzji zewnętrznych, a przyjęte do 
 publikacji – honorowa ne finansowo. 

e

W haśle Opis /zapis przedstawienia zamieszczonym w Encyklopedii  Teatru 
Polskiego Joanna Walaszek, opierając się na doświadczeniach  praktyki i   teorii 
polskiej teatrologii drugiej połowy XX wieku, nazwała ten gatunek „ formą doku
men tacji teatralnej”. Z kolei Dariusz Kosiński, przyjrzawszy się w tym nume
rze „Monitora ETP” wszystkim opisom zamieszczonym do tej pory na stronach 
Encyklo pedii, postrzega je w kategoriach samodzielnej narracji. Różnica to funda
mentalna, gdyż w pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia z gatunkiem 
służebnym, środkiem do celu (na przykład do późniejszej analizy i interpretacji 
przedstawień); w drugim zaś z działaniem badawczym sensu stricto, oddzielnym 
i różnorodnie realizowanym gatunkiem pisarstwa teatralnego. Już to rozróżnienie 

zachęca do podjęcia refleksji nad statusem opisu dzisiaj. 

Opis przedstawienia teatralnego  
jako współczesny problem badawczy

Zaproszenie do nadsyłania artykułów  
do 2. numeru „Monitora ETP” 

CALL FOR PAPERS

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
https://encyklopediateatru.pl/hasla/119/opis-zapis-przedstawienia
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W A R S Z T A T O W E
R E F L E K T O R  N A  D Z I A D Y

Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji  Stanisława 
Wyspiańskiego z 1901 roku oraz Leona Schillera 
z 1934 opisał Rafał Węgrzyniak, a inscenizację Konrada 
Swinarskiego z 1973 – Zbigniew Majchrowski. Encyklo-
pedia dysponuje także przygotowanym przez Magda-
lenę Raszewską w 2017 roku opisem Dziadów w insceni-
zacji Kazimierza Dejmka z 1967. Fragmenty tych tekstów 
(z aktywnymi linkami do pełnych wersji) umieszczamy 
na kolejnych stronach „Monitora”. Z jednym wyjątkiem: 
opis inscenizacji Swinarskiego publikujemy w całości – 
w hołdzie dla niezwykłego Gustawa/Konrada Jerzego 
Treli, zmarłego 15 maja bieżącego roku.

Osoby poszukujące materiałów do badań nad Dzia
dami znajdą w ETP sporo różnorodnych dokumen-
tów i źródeł. Baza przedstawień rejestruje w tej chwili 
132 wystawienia dramatu Mickiewicza i 12 inscenizacji 
Widm. Scen lirycznych z poematu Adama Mickiewicza Sta-
nisława Moniuszki. Informacje katalogowe są w róż-
nym stopniu dopełnione dokumentacją (recenzje, arty-
kuły, zdjęcia, programy, afisze, plakaty). Dokumentacja 
pojawia się w ETP dwutorowo. Ta historyczna, sprzed 
2004 roku (data pojawienia się naszych baz danych 
w Sieci), jest digitalizowana w odpowiedzi na potrzeby 
zgłaszane przez użytkowników (formularz „zamów mate-
riały” widoczny po zalogowaniu do Pracowni). Ta bieżąca 
pojawia się w miarę napływu i opracowywania mate-
riałów w Pracowni Dokumentacji Teatru. Niektóre ele-
menty dokumentacji, szczególnie materiały prasowe 
(i internetowe) pojawiają się w ETP wcześniej niż wpis 
do bazy. Głośno było na przykład na przełomie roku 
2021 i 2022 o najnowaszej inscenizacji Dziadów w Teatrze 
im. Słowackiego w Krakowie. Chociaż przedstawienie 
nie jest jeszcze zarejestrowane w bazie danych, wyszuki-
warka ETP już znajduje 29 wyników po wpisaniu „Dziady 
2021  Kleczewska”.

W bazie multimediów ETP (https://encyklopediate-
atru.pl/multimedia) znaleźć można na temat Dziadów 
sporo materiałów różnorodnych i nieoczywistych. Po lek-
turze tekstu Marty Bryś, zamieszczonym w tym numerze 

„Monitora ETP”, można przede wszystkim bardziej świa-
domym okiem spojrzeć na pełne zapisy/rejestracje spek-
takli możliwe do obejrzenia w siedzibie Instytutu Teatral-
nego w Warszawie (podaję w układzie chronologicznym):

• Dziady część III, Teatr Telewizji, reż. Jan Kulczyński, 
1981;

• Dziady, Teatr Telewizji, reż. Konrad Swinarski, przed-
stawienie z 1973 roku zarejestrowane w 1983 (reż. TV 
Laco Adamik), cz. I;

• Dziady, Teatr Telewizji, reż. Konrad Swinarski, przed-
stawienie z 1973 roku zarejestrowane w 1983 (reż. TV 
Laco Adamik) cz. II;

• Dziady – Improwizacje, Teatr Studio, Warszawa reż. 
Jerzy Grzegorzewski, 1987;

• Dziady – dwanaście improwizacji, Stary Teatr im. 
Heleny Modrzejewskiej, Kraków, reż. Jerzy Grzego-
rzewski, 1995;

• Dziady, Nowy Teatr, Słupsk, reż. Stanisław Miedziew-
ski, 2007;

• Dziady, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole, reż. 
Maja Kleczewska, 2011;

• Mickiewicz. Dziady. Performance, Teatr Polski im. Hiero-
nima Konieczki, Bydgoszcz, 2011 (to przedstawienie 
wyjątkowo jest dostępne przez Internet);

• Dziady, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, Poz-
nań, reż. Radosław Rychcik, 2014;

• Dziady III, Teatr im. Aleksandra Węgierki, Białystok, 
reż. Natalia Korczakowska, 2014;

• Dziady po Białoszewskim, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, 
Kielce, reż. Anna Retoruk, 2015

DOROTA BUCHWALD

Dziady  
w Encyklopedii Teatru Polskiego 

Tematem naukowym pierwszego „Monitora ETP” jest opis  przedstawienia, 
a   intencją redakcji – zainicjowanie dyskusji nad metodologią stosowaną przez 
badaczy do jego tworzenia. Tak się niezwykle zdarzyło, że w tym roku  zasoby 
 Encyklopedii powiększyły się o trzy nowe opisy trzech różnych  inscenizacji 

tego samego dzieła. 
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https://encyklopediateatru.pl/multimedia/2731/dziady-po-bialoszewskim
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Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób fakt udo-
stępnienia nagrań tylko w Czytelni Biblioteki IT to 
spore utrudnienie. Staramy się uzyskiwać zgody teatrów 
na upublicznienie zapisów, ale przeszkodą są tu czę-
sto nierozwiązane prawa autorskie, a także zastrzeżenia 
związane z zapisami wideo, o których pisze Marta Bryś. 
Na liście encyklopedycznych multimediów materiały 
dostępne przez Internet wyróżnione są ikoną otwartej 
kłódki , natomiast te, z których można korzystać tylko 
w siedzibie IT, wyróżnia ikona przedstawiająca czytelnika 
nad książką .

Do tej pory mieliśmy możliwość oglądania za pomocą 
playera ETP tylko bydgoskiej inscenizacji Dziadów 
z 2011 roku, ale od 1 lipca 2022 można w wolnym dostę-
pie korzystać z zapisu czternastogodzinnych Dziadów 
w inscenizacji Michała Zadary z Teatru Polskiego we 
Wrocławiu: https://encyklopediateatru.pl/przedstawie-
nie/76774/dziady zarejestrowanych w Teatrze Drama-
tycz nym m.st. Warszawy podczas Kongresu Kultury 
w 2016 roku. Badacze interesujący się procesem twórczym 
mogą w czytelni IT zapoznać się także z nagraniem doko-
nanym w konwencji making of, zawierającym materiały 
z prób, wypowiedzi twórców spektaklu (IT/5582/DVD).

Wśród multimediów dostępnych w ETP można 
 znaleźć aż trzy poświęcone Dziadom odcinki serialu 
dokumentalnego 250 lat teatru publicznego w Polsce (do 
oglądania przez Internet):

• Odcinek 15: Narada o wystawieniu Dziadów u prezy-
denta Bieruta, 17 X 1948;

• Odcinek 19: Ostatnie przedstawienie Dziadów w reży-
serii Kazimierza Dejmka 30 I 1968;

• Odcinek 22: Premiera Dziadów w reżyserii Konrada 
Swinarskiego w Starym Teatrze w Krakowie.

W zasobach multimedialnych ETP można znaleźć także 
kilka filmów dokumentalnych (do oglądania w IT):

• Lwowska Melpomena – film dokumentalny Krzysztofa 
Magowskiego o Dziadach Leona Schillera ;

• Dziady – film dokumentalny Marka Drążewskiego 
o przedstawieniu Kazimierza Dejmka;

• Reformatorzy teatru polskiego: Andrzej Stopka – film 
Marii Nockowskiej

• Notacje: Halina Kwiatkowska, cykl dokumentalny 
w reż. Marii Nockowskiej (fragment o pracy nad spek-
taklem Konrada Swinarskiego)

oraz fragmenty spektakli wmontowane w inne nagrania:

• Fragmenty spektaklu telewizyjnego Adama Hanusz-
kiewicza z 1959 roku;

• Wielki teatr w małym mieście, Jarocin 2010, fragmenty 
Dziadów Lecha Raczaka z Teatru im. Modrzejewskiej 
w Legnicy;

• Konwencje teatralne: teatr romantyczny – reż. Andrzej 
Matynia, Maria Nockowska (fragmenty ze spektakli 
Dejmka i Swinarskiego).

Wśród ciekawostek mamy też nagranie z czytania perfor-
matywnego Dziadów w Instytucie Teatralnym w 2010 roku, 
ale są to… Dziady Juliusza Słowackiego:

• Dziady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego, reż. Michał Zadara.

Do obejrzenia przez Internet dostępny jest zapis pię-
ciu wykładów zatytułowanych Dziady. Trans-formacje, 
które w 2018 roku prowadził w Instytucie Teatralnym 
Zbig niew Majchrowski, pracując nad Kryptą Gustawa, 
drugą częścią swojej monografii o scenicznym „przepi-
sywaniu” dramatu Mickiewicza (pierwszą była wydana 
w 1998 Cela Konrada):

• Ich okrągłość dłonią czuję…;
• I Have a Dream. „Dziady” pomiędzy popkulturą a kontr

kulturą;
• Puch marny? „Dziady” a sprawa kobieca;
• Niedobre, nieczułe dziecię… Dziecko – podmiot ukryty;
• Gromada niech się tu zbierze! „Prześniona rewolucja” 

w teatrze.

Wykłady te można porównać z wydaną w 2021 roku 
książką (w 2022 nominowaną do nagrody PTBT), która 
w wersji cyfrowej dostępna jest w Czytelni ETP: Krypta 
Gustawa. W naszej encyklopedycznej Czytelni znaleźć 
można także książkę Leszka Kolankiewicza: Dziady: teatr 
święta zmarłych.

Po wpisaniu słowa „dziady” wyszukiwarka główna 
ETP pokazuje 2 282 wyniki (można je zawęzić do okre-
ślonej kategorii, korzystając z opcji filtrowania po prawej 
stronie listy). Znajdują się wśród nich nie tylko konkretne 
informacje poszukiwane przez czytelnika, lecz i takie, któ-
rych może się nie spodziewał, a które mogą być źródłem 
dodatkowych inspiracji – a o to nam przecież chodzi, 
kiedy myślimy o prezentowaniu na platformie cyfrowej 
różnorodnych materiałów i włączaniu ich w konstelację 
wewnętrznych i zewnętrznych powiązań. 

Zapraszamy do korzystania z zasobów ETP i używa-
nia wszystkich jej funkcjonalności, a zwłaszcza formula-
rzy kontaktowych, służących do wspólnego powiększania 
i ulepszania (a także uzupełniania i poprawiania) infor-
macji o polskim teatrze.

DOROTA BUCHWALD - absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Teatrolog, dokumentalista, inicjatorka i redaktorka ETP.
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[…] Spektakl składał się z siedmiu odsłon: I. Cmentarz 
wiejski na Litwie, II. Opustoszała kaplica cmentarna, III. 
Izba w mieszkaniu Księdza, na plebanii, IV. Cela w klasz-
torze przerobionym na więzienie stanu, V. Sypialnia 
Senatora, VI. Sala przedpokojowa w mieszkaniu Sena-
tora, VII. Cmentarz wiejski na Litwie.

Wszystkie wcielenia głównej postaci, w tym Widmo, 
Pustelnika i Więźnia, połączył Wyspiański w jedną osobę 
o imieniu Gustaw-Konrad (Andrzej Mielewski). Z kobie-
cych partnerek głównej postaci – Dziewicy, Pasterki 
i Kobiety w żałobie – uczynił postać, której nadał imię 
Maryla (Stanisława Wysocka), nawiązujące do młodzień-
czej miłości Mickiewicza do Wereszczakówny. Spektakl 
osadzony miał być w realiach historycznych i w biografii 
Mickiewicza, bo na afiszu figurowała wzmianka: „Rzecz 
dzieje się na Litwie między rokiem 1820 a 1824”. Wiele ele-
mentów inscenizacji sprawiało jednak, że „dla publiczno-
ści krakowskiej dramat rozgrywał się tu i teraz” [Raszew-
ski 1977, s. 169].

Ramę inscenizacji stanowiły sceny osadzone na wiej-
skim cmentarzyku otoczonym murem i porośniętym 
drzewami, w tym wielkim dębem, z uschniętymi bądź 
opadłymi liśćmi, z dwoma szeregami niskich, z ziemi usy-
panych mogił, i drewnianych krzyży, wyłącznie katolic-
kich. W półmroku „sunęły postacie ludzkie niby majaki, 
snuły się szepty, westchnienia i rozmowy przepojone 
smętkiem” [Kotarbiński 1926, s. 313]. Scenę rozpoczynało 
wejście ślepego Starca prowadzonego przez Pacholę, jak 
na rysunku Artura Grottgera Pielgrzym. Dopiero potem tą 
samą drogą wkraczała wiejska gromada złożona z kobiet 
i mężczyzn, starców i dzieci, prowadzona przez Guśla-
rza w kożuchu i z wielką laską w dłoni. Boczną furtką 
od strony dworku wchodziła Maryla w żałobnym stroju. 
Pojawiał się wreszcie Gustaw z książką w dłoni, w płasz-
czu narzuconym na ramiona. Zamiast Myśliwego Czar-
nego czy Strzelca z części I Dziadów wprowadził Wyspiań-
ski Ducha jako „upadłego anioła w stylu miltonowskim 
z wielkimi, czarno upierzonymi skrzydłami” [Kotarbiń-
ski 1929, s. 315]; w kolejnych odsłonach stawał się on rów-
nież wcieleniem diabelskich postaci z części III. Duch 
wyłaniał się z zapadni, nosił zaś rycerską zbroję tytuło-
wej postaci z Zawiszy Czarnego Kazimierza Przerwy-Tet-
majera – tę samą, w której objawiał się Rycerz Czarny 

w Weselu. Kurtyna opadała, gdy Gustaw mówił do Ducha: 
„Nie zbliżaj się do mnie!”.

Odsłonę drugą osadził Wyspiański nie w cerkwi, ale 
w gotyckich kościołach Krakowa. Połączył bowiem pre-
zbiterium kościoła św. Idziego ze środkowym filarem znaj-
dującego się obok Teatru Miejskiego kościoła św. Krzyża. 
Usytuowany z lewej – z perspektywy widowni – baro-
kowy ołtarz „Virgini et Matri” przeniósł z kolei z Kościoła 
Mariackiego. Józia i Rózię ukazał Wyspiański jako uno-
szące się pod sklepieniem dwa złociste aniołki „w kształ-
cie figurek, związanych z architekturą ołtarza, przema-
wiających dziecinnymi głosami, otoczonych girlandą 
światełek” [Kotarbiński 1926, s. 98]. Widmo Dziedzica 
w stroju ziemianina z 1820 roku pojawiało się za oknem 
w czerwonym świetle, po czym wpadało przez drzwi i na 
przodzie sceny było szarpane przez „wieśniaków”, w bia-
łych „sukmanach i płótniankach”, z potarganymi wło-
sami. W ten sposób „Dziedzic ze swymi prześladowcami 
zajął pierwszy plan sceny tracąc przez to zupełnie cechy 
widma” [Koneczny 1901, s. 537–538], podobnie jak Osoby 
dramatu w Weselu. Zosia, z długimi warkoczami i wian-
kiem na głowie, była zawieszona „na drutach”, czyli na 
flugu, a „utrzymywała się ciągle w jednym poziomie, nie 
podlatując wyżej, gdy ku niej wyciągano ręce”. Ostatnie 
widmo „milczącego Gustawa – ukazało się spod podłogi”, 
czyli z zapadni, „przybrane w czarny płaszcz na białej 
koszuli” [Koneczny 1901, s. 538]. W obrzędzie Wyspiań-
ski zrezygnował ze śpiewów i akompaniamentu muzyki, 
natomiast „wydobył tajemne mistyczne szepty i zgodne 
akordy przemówień tłumu” [Kotarbiński 1926, s. 314] 
naśladującego zbiorowe odmawianie litanii.

W odsłonie trzeciej wykorzystał Wyspiański dekora-
cję do Wesela, czyli chłopską izbę z podkrakowskiej wsi 
ze ścianami i piecem z okapem pobielonymi z dodatkiem 
ultramaryny. Odwrotnie niż w Weselu nad środkowymi 
drzwiami wisiał otoczony kultem w Wilnie obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej z zapaloną przed nim lampką. 
Natomiast wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej znaj-
dował się nad bocznymi drzwiami z prawej. Właściwie nic 
w tym wnętrzu nie zdradzało, że stanowiło część plebani 
księdza greckokatolickiego. Pośrodku znajdował się stół 
przykryty białym obrusem, z dwiema zapalonymi świe-
cami, które potem stopniowo gasły. Przy piecu na stoliczku 

RAFAŁ W GRZYNIAK

Dziady w inscenizacji Wyspiańskiego
Teatr Miejski w Krakowie, prem. 31 października 1901

[fragment]
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stał zegar wydzwaniający godziny. Z lewej pod ścianą był 
kantorek, a na nim krucyfiks i książki. Obok siwowłosego 
Księdza (Aleksander Zelwerowicz) w izbie przebywały trzy 
jego córki, dziewczynki ubrane w sukienki, oraz „służąca 
dziewka”, która rozpalała „ogień w kominie”. Gustaw uka-
zany jako żywy, ale „w obłędzie” wchodził w łachmanach 
oraz z gałęziami cmentarnego bluszczu na głowie i ramio-
nach; potem wnosił do izby gałąź jedliny. Odsłonę koń-
czyło o północy dwanaście uderzeń zegara. Słychać było 
pianie kura. Gasła lampka przed obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej pełniąca rolę trzeciej świecy. Gustaw 
wychodził, a drzwi za nim zatrzaskiwały się od podmuchu 
wiatru w blasku błyskawicy.

W czwartej odsłonie na ścianie celi widoczny był 
w głębi nieco zatarty Chrystus na tęczowym łuku z tryp-
tyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Przez okratowane 
okienko wpadała do wnętrza smuga księżycowego świa-
tła. Gustaw-Konrad pod tym oknem siedział wsparty jak 
Mickiewicz na obrazie Walentego Wańkowicza Na Judahu 
skale. Obok Ducha z czarnymi skrzydłami pojawiał się 
Archanioł w zbroi pokrytej srebrzystymi łuskami noszo-
nej przez Kirkora w Balladynie Słowackiego, oraz z dia-
demem i krzyżem nad czołem i z barwnymi skrzydłami. 
Gustaw, pisząc węglem na ścianie łacińskie zdanie, zazna-
czał swoją przemianę w Konrada. 

W trakcie radykalnie skróconej Wielkiej Improwiza-
cji o duszę Konrada walczyli Duch z lewej i Archanioł 
z prawej strony. Po wypowiedzeniu przez Ducha słowa 

„Carem!” Konrad padał omdlały na wewnętrzne schodki, 
natomiast do celi wchodził Ksiądz Piotr (Józef Sosnow-
ski) w towarzystwie sędziwego Kaprala. Po egzorcyzmach 
i wygłoszeniu proroctwa omdlały zakonnik opadał na 
ręce Archanioła. Widzenie Księdza Piotra zakończył 
Wyspiański ukazującym się w głębi sceny „transparento-
wym obrazem Pana Zastępów” [Kotarbiński 1929, s. 100], 
czyli „Boga-stworzyciela w półsennej glorii obłoków” 
[Kotarbiński 1926, s. 315].

Sen Senatora (Józef Kotarbiński) rozegrany został 
jako teatr w teatrze „z diabłami w formie lokajów, którzy 
odchylali w głębi zasłonę, ukazując w magicznym oświe-
tleniu niemą scenę pojawienia się cara z orszakiem dam 
i dygnitarzy” [Kotarbiński 1929, s. 100]. Toczyła się ona 

w przedpokoju pałacu jako pantomima. Uczestniczyli 
w niej Lokaje-diabły: jeden podając Nowosilcowowi na 
tacy urzędowe pismo, drugi – przypinając mu order do 
fraka. „Senator podnosił się z łoża jak lunatyk”, a odtrą-
cony przez cara Aleksandra I „w spazmatycznych drgaw-
kach padał” na podłogę, nad nim zaś po zaciągnięciu 
kotary „urągała się trójca” [Kotarbiński 1926, s. 100] demo-
niczna, czyli dwa diabły-lokaje i Duch w czarnej zbroi 
przemawiający słowami Belzebuba. Cała scena utrzy-
mana była w jaskrawych barwach, bo ściany sypialni były 
zielone, zasłona fioletowa, podłoga zaś czerwona. Poza 
tym w sypialni panował półmrok rozświetlany zielonka-
wym światłem księżyca wpadającym przez okienko z pra-
wej i migotliwym blaskiem dwóch świec płonących przy 
łożu ustawionym ukośnie z prawej strony. Podczas panto-
mimy korytarz w głębi był intensywnie oświetlony.

Odsłona szósta rozgrywała się w przedpokoju prowa-
dzącym wprost do mieszkania Senatora, po prawej zaś 
stronie do biura komisji śledczej, gdzie przesłuchiwano 
więźniów. Przy oknie z lewej siedział nad papierami przy 
biurku Sekretarz, za nim w rogu rosyjscy urzędnicy grali 
w karty. Senator pijąc kawę po obiedzie wydawał dyspo-
zycje dotyczące śledztwa i jednocześnie przygotowywał 
się do balu, w czym przeszkodziło wejście niewidomej 
Pani Rollisonowej prowadzonej przez Kmitową i Księdza 
Piotra. Bal zaczynał się od menueta z Don Juana Wolf-
ganga Amadeusa Mozarta. Dialogi prowadzone były 
w rytmie muzyki. Taniec przerywały zwiastująca karę 
aria Komandora, grzmot pioruna i krzyki Rollisonowej 
szukającej Senatora. Na końcu tej odsłony dochodziło 
w przedpokoju do spotkania Księdza Piotra z Konradem 
prowadzonym przez dwóch Żołnierzy na przesłuchanie.

Epilog znowu rozgrywał się w nocy na wiejskim cmen-
tarzu znanym z prologu. Główną bramą wkraczała nań 
gromada, zaś boczną furtką wchodzili Guślarz i Maryla. 
Na cmentarzu błąkał się trup Doktora, a z mogiły wyła-
niał się upiór Bajkowa, przy czym tego drugiego wabiła 

„Panna w sukni balowej”. Rozbrzmiewała „melodia menu-
eta, przyciszona i daleka”. Słychać było zza sceny „turkot 
wozów na gościńcu” wywożących w stronę Rosji Konrada 
wraz z innymi więźniami. Ostatnią dotyczącą go kwestię – 

„Ach, ulecz go wielki Boże!” – mówiła Maryla. […]

RAFAŁ WĘGRZYNIAK – absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie, historyk teatru i publicysta. 

f  Publikowany fragment został przez autora opatrzony śródtytułem Opis inscenizacji. Całość tekstu zawiera ponadto genezę inscenizacji i jej dzieje 
oraz obszerną bibliografię, a także kompletną obsadę, galerię zdjęć i linki do dostępnych w ETP recenzji, zob. https://encyklopediateatru.pl/
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Andrzej Mielewski jako Gustaw, pocztówka według fotografii wykonanej w atelier Józefa Sebalda, 1902.
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Elżbieta Barszczewska (Dziewica), Józef Węgrzyn (Gustaw/Konrad) w Dziadach Schillera. Fot. Stanisław Brzozowski
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[…] Warszawska wersja Dziadów składała się z dwunastu 
odsłon podzielonych na cztery części: I. Prolog – Upiór – 
Kaplica, II. Mieszkanie Księdza, III. Więzienie – Widze-
nie Ks. Piotra, IV. Widzenie Senatora – Salon warszaw-
ski 1823 roku – Bal u Senatora – Noc Dziadów. Na próbie 
generalnej w przeddzień premiery z powodu konieczno-
ści skrócenia inscenizacji do czterech godzin usunięte 
zostały z niej dwa epizody: Sąd Aniołów (z użyciem wiel-
kich marionet) i Widzenie Ewy, grane zarówno we Lwo-
wie, jak i w Wilnie.

Zgodnie z sugestią Mickiewicza z noty do francu-
skiej edycji Dziadów Schiller, tak jak wcześniej Wyspiań-
ski, połączył Upiora, Pustelnika -Gustawa i Więźnia-

-Konrada w jedną postać, graną w Warszawie przez Józefa 
Węgrzyna. Podobnie Dziewica, Pasterka i Kobieta w żało-
bie – niczym Maryla w inscenizacji Wyspiańskiego – były 
w ujęciu Schillera jedną postacią (Elżbieta Barszczewska).

Dekoracje Pronaszki w kolejnych realizacjach stop-
niowo ulegały zmianie, przede wszystkim redukcji, cho-
ciaż zawsze miały charakter umowny i architektoniczny. 
Zbudowane były z elementów poddanych geometryza-
cji i stylizacji w duchu kubizmu czy raczej jego rodzimej 
odmiany, nazywanej formizmem. Wspólnym ich elemen-
tem były trzy krzyże nawiązujące zarówno do jerozolim-
skiej Golgoty jako miejsca męki Jezusa przywoływanej 
w polskim mesjanizmie, jak i do scenerii Wilna, w któ-
rym toczy się część III Dziadów, z trzema krzyżami domi-
nującymi nad miastem z jednego ze wzgórz.

Spektakl rozgrywał się na szarobrązowym, piętrzącym 
się stopniowo, zawierającym uskoki i schody podeście, na 
którego szczycie ustawione były owe trzy krzyże. Stały one 
na tle półkolistego horyzontu z widokiem nieba o różnych 
porach dnia i nocy zmieniającego barwę od błękitu do 
granatu i często pokrytego płynącymi chmurami. W kolej-
nych odsłonach na podeście pojawiały się elementy ewo-
kujące i jednocześnie lokalizujące albo charakteryzu-
jące miejsca, w jakich toczyły się poszczególne epizody.

W prologu opartym na części I Dziadów z prawej 
strony – z perspektywy sceny – widać było fragment wej-
ścia do białego dworku ziemiańskiego, z lewej zaś strza-
skaną kolumnę jakby z cmentarnego grobu, będącą ale-
gorią życia przerwanego samobójstwem. Przy chóralnych 
śpiewach z Widm Moniuszki chłopska gromada pod 

kierunkiem Guślarza wchodziła na scenę z zapalonymi 
świecami, udając się na obrzęd. Przy kolumnie docho-
dziło potem do spotkania pogrążonej w lekturze Dziewicy 
mieszkającej we dworku z jej kochankiem Gustawem. 
W kolejnym epizodzie samotny Gustaw słyszał dobiega-
jący z lewej strony Głos Ducha wypowiadający kwestie 
Strzelca. W pantomimicznej sekwencji granej przy akom-
paniamencie melodii z Wesela Figara Mozarta Dziewica 
spotykała się znowu z Gustawem przy kolumnie. Pacholę 
przeprowadzało przez scenę Starca, tocząc z nim roz-
mowę. W krótkim intermezzo Dziewica w sukni ślubnej 
wychodziła z dworku i pogrążała się w rozpaczy, kryjąc 
twarz w dłoniach. Trzech Młodzieńców radziło jej, aby 
szukała pocieszenia w ramionach innego mężczyzny. Na 
scenę powracał Chór wieśniaków z Guślarzem i Starcem, 
śpiewając „Mrok tajemnic nas otacza” na melodię z Widm. 
W odsłonie drugiej udramatyzowany został wiersz Upiór. 
Znikała złamana kolumna, natomiast Gustaw w bia-
łej koszuli i czarnym płaszczu na ramionach stawał pod 
środkowym krzyżem w smudze fioletowego światła. Zgro-
madzony na proscenium i wpatrzony w niego Chór recy-
tował podzielony na cztery głosy tekst Upiora. Gustaw 
wypowiadał kwestie bohatera wiersza, po czym wcho-
dził do dworku na oczach przerażonej gromady, wspo-
minającej jego samobójstwo. Przed opadnięciem kur-
tyny wszyscy powtarzali wers: „Podobno zabił sam siebie”.

W trakcie obrzędu ukazanego w części II Dziadów na 
podeście pojawiał się przekrój cerkwi z cebulastą kopułą 
zwieńczoną prawosławnym krzyżem. Nadal rozbrzmie-
wały śpiewy chóralne z Widm. Wiejska gromada reago-
wała zgodnie, klękając albo wznosząc głowy i dłonie 
do góry na pojawienie się duchów zmarłych. Nie obja-
wiały się one widomie, jak w inscenizacji Wyspiań-
skiego, bo Schiller „konsekwentnie dematerializował 
świat duchów” [Grzymała -Siedlecki 1972, s. 216]. Tłuma-
czył, że w swej inscenizacji Dziadów potraktował „świat 
nadprzyrodzony nie iluzjonistycznie, ale mistycznie” 
i dlatego podczas obrzędu wprawdzie „duchy nie poja-
wiają się na scenie”, jednak ich obecność „zdradzają oczy 
i gesty tłumu” [Schiller 1996, s. 138]. „Nie pokazał zjaw, dał 
tylko ich duchową energię”, na którą reagowali zebrani, 
a „przez to istotne uduchowienie scen obrzędowych jesz-
cze się wzmogło” [Appenszlak 1934]. Dzieci, Józia i Rózię, 
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symbolizowała smuga światła i wysoki dźwięk orga-
nów przypominający dzwoneczek. Widmo Złego Pana, 
jak również chłopów po śmierci zamienionych w Kruka 
i Sowę, zwiastowały oświetlone czerwonym światłem 
słupy dymu widoczne za oknem cerkwi oraz wydobywa-
jące się z wnętrza ustawionych na podłodze dwóch tru-
mien, których wieka pękały z trzaskiem. Obecność Zosi 
w różnych miejscach świątyni zaznaczał przesuwający 
się promień jasnego światła, za którym podążał tłum, 
demonstrujący „wyjątkowo silny efekt ekstazy zbiorowej” 
[Grzymała -Siedlecki 1972, s. 216]. Dopiero Gustaw wcho-
dził do kaplicy widomie w smudze błękitnego światła 
i stawał naprzeciwko Dziewicy.

Część IV Dziadów toczyła się w mieszkaniu Księdza 
zamarkowanym pośrodku drzwiami wejściowymi, z pra-
wej kominkiem, z lewej zaś kantorkiem. W tej scenerii 
ustawione były trzy kolejno gasnące gromnice. Gustaw 
poruszał się jak Upiór, w dalszym ciągu zanurzony w stru-
mieniu błękitnawego światła.

Przestrzeń celi więziennej w części III wyznaczały 
dwie bryły murów i trzy pionowe graniastosłupy połą-
czone kratą. Głosy Anioła Stróża, Ducha z lewej strony 
i Ducha przy akompaniamencie melodii Chopina Leci 
liście z drzewa dobiegały zza kulis, a w ostatnim przy-
padku z loży prosceniowej. Komunikat o przemianie 
Gustawa w Konrada pisał Więzień ręką w powietrzu nie-
jako na niewidzialnym murze, przy czym pozbawienie 
celi ścian było dość powszechnie krytykowane. Współto-
warzysze Konrada wchodzili do celi śpiewając chóralnie 

pieśń ze słowami „Mówcie, jeśli wola czyja, / Jezus Maryja, 
Jezus Maryja”. Ponieważ dyrektor Teatru Polskiego, 
Arnold Szyfman, pod naciskiem władz sanacyjnych kon-
trolujących koncern TKKT, zmusił związanego z partią 
komunistyczną i w 1932 aresztowanego za udział w pro-
sowieckiej prowokacji Schillera do przywrócenia, pomi-
niętej we Lwowie i Wilnie, opowieści Kaprala o ocaleniu 
zawdzięczanym Matce Boskiej, bluźniercza pieśń była 
śpiewana po raz drugi, tym razem przez Feliksa. W trak-
cie wypowiadania przez Konrada radykalnie skróconej 
Wielkiej Improwizacji zza kulis dochodziły głosy duchów, 
zarówno dobrych, jak i złych. Anielskie docierały z pra-
wej strony przy dźwiękach organów i w błyskach nie-
bieskiego światła, diabelskie dobiegały zaś z lewej przy 
dudnieniu perkusji, a ściślej kotłów, i z towarzyszeniem 
rozbłysków czerwonego światła. „Bluźniercze słowo” 
sugerujące, że Bóg jest „Carem”, zamiast szatana wypo-
wiadał „Konrad sam”, przy tym mówił je „głosem nie-
swoim”, ruchy miał wtedy „ciężkie, zwierzęce” [Żeleński 
1968, s. 529] i wykrzywiał „twarz groteskowo” [Appenszlak 
1934]. Identycznie zachowywał się opętany Konrad w sce-
nie egzorcyzmów, granych z dwóch stron ogromnej kraty 
więziennej oddzielającej protagonistów. Powstawała jed-
nak „kakofonia psychiczna, gdy tak usatanizowany Kon-
rad” [Grzymała -Siedlecki 1972, s. 217] szydził z Księdza 
Piotra, granego przez Edmunda Wiercińskiego w stylu 
ekspresjonistycznym. Po wypędzeniu diabła Ksiądz 
Piotr poprzez drzwiczki w kracie wchodził do celi i pod-
nosił Konrada. Duchowny klęcząc na scenie trzymał 

Scena Balu u Senatora. Fot. Stanisław Brzozowski
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w ramionach Konrada, który zaczynał mówić normal-
nym głosem. Egzorcyzmy zamykała melodia kolędy 
bożonarodzeniowej Anioł pasterzom mówił. Widzenie 
wygłaszał Ksiądz Piotr u stóp najwyższego i środkowego 
krzyża przesuniętego ze szczytu podestu na proscenium. 
Na końcu tej odsłony rozbrzmiewała, grana na organach, 
wielkanocna pieśń Przez Twoje święte Zmartwychwstanie.

Sen Senatora stał się jego monologiem z towarzysze-
niem chrapliwych głosów niewidzialnych Diabłów ukry-
wających się za złotymi parawanami otaczającymi łoże 
i przy akompaniamencie powolnego Menueta wołowego 
Josepha Haydna. Ale „dzięki zmyślnemu układowi blach 
lustrzanych” postać Senatora zaludniała „jak gdyby kom-
natę tłumem poruszających się” [Żeleński 1968, s. 529] 
figur, czyli zwielokrotnionych odbić. Niejako z ich ust 
wydobywały się pogłosy szeptanych słów.

Salon warszawski toczył się w rytmie patetycznego 
poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego wokół klasy-
cystycznej kolumny z udrapowaną i upiętą pośrodku 
kotarą. Postacie były podzielone na cztery grupy. Dwie 
z nich, usytuowane z prawej i lewej, siedziały przy sto-
likach i grały w karty. Trzecia, złożona z Literatów, stała 
pod kolumną, a czwarta, skupiająca patriotów – na pro-
scenium. W samej „wymowie mimicznej” obraz ten 

„przewyższał ekspresję” sceny z baletu Kurta Joosa Zielony 
stół, bo „miał niespotykaną żywość i ostrość plastyczną”, 
zwłaszcza „gra w karty prowadzona do taktu jednego 
z polonezów Ogińskiego” [Wierzyński 1934]. Wzmocniona 
ona została „efektem krótkich, ostrych trzasków kart rzu-
canych rytmicznie na stoły” [Marczak-Oborski 1984, s. 
210]. Na końcu, przy dźwiękach Warszawianki Karola Kur-
pińskiego, Wysocki wygłaszał swój wyraz wiary w naród 
pomimo deprawacji jego elity. Nadciągające na horyzon-
cie ciemne chmury burzowe barwiły się na czerwono 
jakby „oświetlone łuną pożaru” [Raszewski 1977, s. 213]. 
Była więc w tej sekwencji zapowiedź wybuchu Powstania 

Listopadowego w 1830 i zarazem „niepodległościowego 
rewolucjonizmu Mickiewicza” [Schiller 1996, s. 137].

Kulminacyjną i najbardziej sugestywną odsłoną 
w inscenizacji Schiller był Bal u Senatora. Szczególnie 
poruszał widzów menuet z Don Juana Mozarta tańczony 
na podeście w cieniu gromadzących się na horyzoncie 
burzowych chmur, zakłócony motywem z arii Koman-
dora i wtarg nięciem Pani Rollison granej przez tragiczkę 
Stanisławę Wysocką. Przerażeni grzmotem i błyskiem 
pioruna, uczestnicy zabawy zastygali nagle w tanecznych 
pozycjach, po czym gwałtownie rozbiegali się na wszyst-
kie strony podestu.„Ten bal u Senatora pod kopułą mgli-
stego nieba, na tle majaczących krzyżów”, dopełnionych 
jedynie framugą salonowego okna i drzwi wejściowych, 
wywierał „przejmujące wrażenie”, ponieważ „ta orgia 
bydlęcego okrucieństwa, nędza ludzkiego użycia dzia-
łała wobec tego kosmicznego tchnienia tym upiorniej” 
[Żeleński 1968, s. 530]. Efekt był tym silniejszy, że Bogu-
sław Samborski grający Nowosilcowa w białej peruce peł-
nej loczków, wydobył „psychopatologiczne podbicie jego 
okrucieństwa” [Grzymała -Siedlecki 1972, s. 219].

Spektakl zamykała Noc Dziadów z udziałem Guślarza 
i Kobiety w żałobie, tocząca się na tle trzech krzyży przy 
akompaniamencie melodii z Widm Moniuszki do słów 

„Ciemno wszędzie”. Głos zabitego przez piorun Widma-
-Doktora dobiegał z budki suflera. Tuż przed opadnię-
ciem kurtyny Guślarz i Kobieta podnosili ręce w geście 
pożegnania wywożonego do Rosji Konrada. Jako ostat-
nia rozbrzmiewała modlitewna intencja ubranej w czarną 
suknię Kobiety: „Ach, ulecz go, wielki Boże!”. W insce-
nizacji warszawskiej Schiller zrezygnował z końcowego 
wejścia Chóru, który we Lwowie i Wilnie powtarzał poże-
gnalny gest obojga protagonistów. Dzięki temu zabiegowi 
Dziady zaczynały się i kończyły „sceną obrzędu zadusz-
kowego” [Schiller 1996, s. 137] stanowiącego niejako ramę 
misteryjnego przedstawienia. […]

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/26351/dziady
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/26351/dziady
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/517/teatr‑w‑polsce‑1918–1939‑wielkie‑osrodki
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
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Gustaw Holoubek (Gustaw/Konrad), Józef Duriasz (Ksiądz Piotr) w Dziadach Dejmka. Fot. Franciszek Myszkowski
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[…] Opierając się na egzemplarzu [por. Stokalska 2010], 
można stwierdzić, że reżyserski układ scen, po zmia-
nach jeszcze w trakcie ostatnich prób, ostatecznie był 
 następujący:

Akt I 
• Scena I. Noc Dziadów
• Scena II. W więzieniu (Prolog)
• Scena III. W więzieniu
• Scena IV. W więzieniu (Wielka Improwizacja)

Akt II
• Scena V. W więzieniu (Egzorcyzmy)
• Scena Va. Mała Improwizacja (Widzenie ks. Piotra)

Akt III
• Scena VI. Sen Senatora
• Scena VII. Salon Warszawski
• Scena VIII. Pan Senator
• Scena VIIIa. Bal u Senatora
• Scena IX. Noc Dziadów

Jak napisał Zygmunt Greń: „Kazimierz Dejmek pod-
pisuje «układ tekstu i reżyserię». Obydwie sprawy prze-
prowadził mistrzowsko. Udowodnił, że można pokazać 
jedność artystyczną Dziadów. Trzeba tylko doskonale 
opanować wielość instrumentów scenicznego wyrazu. 
A także przyjąć wraz z autorem współodpowiedzialność za 
to, co tamten chciał powiedzieć. Dejmek tekst Mickiewi-
cza potraktował jak partyturę muzyczną, co jest głównym 
odkryciem jego przedstawienia, powiedziałbym nawet, że 
wyraźnym wzbogaceniem tonów, jakie mogliśmy w ostat-
nich latach usłyszeć w teatrze. I jak znakomity kapel-
mistrz – nie dyrygował, lecz współgrał z zespołem. Raz 
jeszcze przypomnieć trzeba solistów: Stopka, Holoubek, 
Mrożewski. I znakomite chóry” [Greń 1968 (1972, s. 35)].

Pierwsza egzegetka przedstawienia, Małgorzata Dzie-
wulska, stronę muzyczną spektaklu czyni kluczem do jego 
interpretacji: „W spektaklu pracowała duża grupa muzy-
ków. Opracowanie muzyczne Jerzego Dobrzańskiego 
zawarło szereg motywów muzyki kościelnej. Występo-
wał około 40-osobowy chór Towarzystwa Śpiewaczego 
«Harfa», którym dyrygowali w trakcie przedstawień Tade-
usz Olszewski (za sceną) i Jerzy Dobrzański (z balkonu). 
Był też chór dziecięcy pod kierunkiem Romualda Miazgi. 

(…) Obecność takich specjalistów wnosiła muzyczny cha-
rakter, a może coś więcej. Chór śpiewał na melodię lub 
wraz z oryginalnymi tekstami: gregoriańskie O salutaris 
hostia (czyli Gaude Mater Polonia), Anioł pasterzom mówił 
i Wesoły nam dzień dziś nastał. Na wstępie, kiedy gromada 
wychodziła ze światłami, śpiewano Zmiłuj się, Panie 
i Święty Boże, święty mocny” [Dziewulska 2008].

Scenografia Andrzeja Stopki była nadzwyczaj skromna 
i wyraźnie nawiązywała do wcześniejszych przedsta-
wień misteryjnych. Pośrodku sceny stanął podest, a za 
nim „wysokie, szare wrota zwieńczone trzema parami 
Krzyży (z aluzjami do Prawosławia w parze środkowej), 
drzwi cerkwi, jak się można domyślać. Z obu stron flan-
kują je – ustawione na pomoście – piętrowe dzwonnice, 
lekkie rusztowania z masywnymi pomostami, nakryte 
daszkami z gontów. Cała ta konstrukcja wznosi się na 
tle czarnych kotar i w pierwszym akcie ledwie majaczy 
w ciemności. (…) Całe przedstawienie, jak widać, toczy 
się w jednej, uniwersalnej dekoracji, na tle wrót widnie-
jących w głębi sceny. W środkowym akcie te wrota się 
otwierają i wtedy są ołtarzem. W obu skrajnych aktach 
są zamknięte. W pierwszym, podczas scen więziennych, 
przesłania je skrwawiona chusta spływająca z nadscenia. 
W trzecim wielki carski orzeł. Ale to już wszystko. Innych 
zmian nie ma” [Raszewski 1993, s. 12–14].

Dejmek deklarował: „Moja interpretacja Dziadów 
wynika zresztą z całokształtu myślenia o narodowej, pol-
skiej formie naszego teatru; przedstawienie Dziadów 
wyrosło z moich doświadczeń wyniesionych z pracy nad 
Historyą o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, nad 
Słowem o Jakubie Szeli i Żywotem Józefa, z których zresztą 
świadomie zapożyczyłem szereg rozwiązań” [Dejmek 
1981, s. 110–111]. Czytelność realizacji koncepcji teatral-
nej Dejmka potwierdza Dziewulska: „[Przedstawienie] 
doskonale mieściło się w ciągłości przedsięwzięć Dejmka 
w zakresie, jak to nazywał oszczędnie, «tekstów misteryj-
nych», od Historyi o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pań
skim, do późniejszego od Dziadów Dialogusa de Passione” 
[Dziewulska 2008].

Spektakl został zorganizowany wedle porządku kalen-
darza liturgicznego: „między wigilią Dnia Zadusznego, 
gdy to Gustaw przerodził się w Konrada, a zamykającym 
partie dramatyczne Dniem Zadusznym, określającym 

MAGDALENA RASZEWSKA

Dziady w inscenizacji Dejmka
Teatr Narodowy w Warszawie, prem. 25 listopada 1967

[fragment]
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czas wywiezienia bohatera do Rosji. W tych ramach 
nawiązujących do święta dziadów mamy jeszcze dwa 
momenty czasu symbolicznego: noc wigilijną, w której 
toczą się wypadki w celi Konrada, i święto Wielkanocy, 
ewokowane jako tło Widzenia Księdza Piotra. Czas święty 
nie odpowiada historycznemu; służy nie uściśleniu chro-
nologii, lecz wydobywaniu symbolicznego znaczenia 
wydarzeń. Zgodnie więc z intencją Mickiewicza i tekstem 
utworu mamy w inscenizacji Dejmka śpiewy bożonaro-
dzeniowe (kolędy) i wielkanocne (Alleluja)” – wyjaśniała 
nieporozumienia [w programie do przedstawienia] Maria 
Żmigrodzka [Dejmek 1981, s. 109]. Publiczność odbierała 
przedstawienie niemal jako patriotyczne nabożeństwo 
romantyczne (zarówno pozytywnie i negatywnie – „co to 
takie pobożne?”, „za dużo tych dzwonków”, „Widz zapo-
mina, że jest w teatrze, wydaje mu się, że jest na jakimś 
nabożeństwie”) [por. „Pamiętnik Teatralny” 2005].

„Dekoracje transponują trójdzielność sceny średnio-
wiecznej – jak Dziady są transpozycją literacką miste-
rium. Środkowa ściana jest kolejno zamarkowanym 
murem więzienia, przepięknym, otwieranym tryptykiem 
ołtarza i tłem dla drapieżnego orła carskiego. Bo całość 
przedstawienia dzieli się na trzy części, którym można 
by nadać tytuły: I. Konrad, II. Ksiądz Piotr, III. Senator. 
Ale najpierw jest prolog – obrzęd Dziadów. Rozgrywa 
się na deskach sceny, jak ludowe przedstawienie. Chór 
jest rzeczywiście chórem (chór Harfa i chór dziecięcy), 
który śpiewa tekst Mickiewicza z melodią pieśni cer-
kiewnych. Od razu nastrój zaduszkowy. Kazimierz Opa-
liński – Guślarz, wywołuje z dostojnym wzruszeniem 
widma, które przedstawiają swoje scenki z maskami 
i kukłami obrzędowymi. Potem – «czas przypomnieć 
ojców dzieje»… Tłum się rozchodzi wśród cichych baso-
wych śpiewów. Opaliński zwrócony twarzą do ołtarza 

mówi załamującym się od wzruszenia głosem dedykacje 
Mickiewicza do III części Dziadów. I od razu – więzienie, 
rozmowa Gustawa-Konrada z Aniołami, jego przemiana 
w Konrada – wszystko to dobrze przystaje do przyjętej 
konwencji. Scena więzienna została bardzo skrócona – 
chyba za bardzo. Pozostało z niej opowiadanie Sobo-
lewskiego – też skrócone – bardzo ładnie podane przez 
Tadeusza Borowskiego, i potem od razu «mała» i «wielka» 
Improwizacja – za to w całości, czego nigdy jeszcze nie 
było w teatrze. Mógł sobie na to pozwolić Gustaw Holo-
ubek. (…)

Kreacja Holoubka to jedno z największych osiągnięć 
teatru polskiego. To Konrad, od którego doskonalszego 
trudno sobie dziś wyobrazić. Potem diabły opadają Kon-
rada i – kurtyna.

Część druga poświęcona jest księdzu Piotrowi, któ-
rego pokorę, prostotę, ale też siłę wewnętrzną i żarliwość 
szczerze oddaje Józef Duriasz. Ta część może się wydawać 
nadto rozbudowana w uroczystą mszę połączoną z jaseł-
kami. Ale tu przecież dokonuje się misterium: narodziny 
zbawiciela narodowego, ofiara narodu, zmartwychwsta-
nie w przyszłości.

A w jasełkach ludowych, wśród kolędników z gwiazdą 
mieszczą się doskonale aniołowie i diabły, tłumaczy się 
świetnie scena egzorcyzmów. Całość zaś zachwyca har-
monią obrazu o niezwykłej piękności. Potem część trze-
cia – Pan Senator, szopka polityczna. Na scenie tylko 
jeden fotel, niby tron, na którym siedzi Herod. Ksiądz 
Piotr powiedział: «Cała Polska młoda wydana w ręce 
Heroda». I teraz to oglądamy. Senator to bardzo wielka 
kreacja aktorska Zdzisława Mrożewskiego. Ten Herod 
ma realistyczne cechy carskiego satrapy. Jego pańskość, 
wytworność, zimne okrucieństwo, jadowitość pokazuje 
Mrożewski jakby w kondensacji, ani na drgnienie nie 

Scena I. Noc Dziadów. W środku Kazimierz Opaliński (Guślarz), Kazimierz Wichniarz (Widmo). Fot. Franciszek Myszkowski
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f  Publikujemy fragment tekstu. Całość obejmuje genezę przedstawienia i jego recepcję oraz obszerną bibliografię, a także kompletną obsadę, 
galerię zdjęć i linki do dostępnych w ETP recenzji, zob. : https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/10935/dziady.
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Dejmek Kazimierz: Casus „Dziady”, „Dialog” 1981, nr 6;
Dziewulska Małgorzata: Mało wiemy, „Gazeta Wyborcza” 2008, 

nr 25 (dodatek) [wersja cyfrowa ];
Greń Zygmunt: „Dziady” w Narodowym, 1968 (1972) – maszynopis 

recenzji napisanej, ale nieopublikowanej z powodów cenzuralnych 
w 1968 roku, przechowywany w archiwum Stanisława Witolda 
Balickiego w Zbiorach Specjalnych Instytutu Sztuki PAN; druk: 
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„Pamiętnik Teatralny” (zeszyt specjalny) 2005, z 3–4.

przeciąga struny, nie schodzi w karykaturę. Towarzyszą 
mu doradcy, ośliźli wykonawcy jego rozkazów: Doktor 
(Ignacy Machowski) i Pelikan (Jan Kobuszewski) o odra-
żających maskach łajdaków.

Wokół śpiącego Senatora rozgrywa się Salon war-
szawski – szopka satyryczna. Jej realizm zabrzmiał czy-
sto w poetyckiej konwencji, w jakiej skomponowana jest 
ta scena. Opowiadanie Adolfa mówi Stanisław Zaczyk. 
Cztery cudowne wiersze: «Nasz naród jak lawa»… wypo-
wiada Józef Łotysz (Wysocki) z pełnym wyważeniem ich 
treści i znaczenia. W scenie tej patrioci znajdują się na 
proscenium, na scenie krąży towarzystwo, które o ojczyź-
nie zapomniało. Ten sam układ mamy na balu u Senatora. 
Scena ta jest tu śpiewana, zgodnie ze wskazaniem autora. 
I jak zawsze, wywołuje wstrząsające wrażenie. Wstrząsa-
jąco też brzmi wśród mozartowskiej muzyki rozdziera-
jący krzyk matki Rollisona, którą z dramatyczną siłą gra 
Barbara Rachwalska. Po tej szopce tragicznej zdawałoby 
się, że na zakończenie powrót do Nocy Dziadów – co jest 
w tekście części III – byłby końcowym odpowiednikiem 
prologu, stanowiłby zamknięcie ram przedstawienia. Ale 
nie. Z głębi sceny wychodzi tylko Konrad w kajdanach, 
z dumnie podniesionym czołem, zbliża się i ogromnieje. 
A w dalekim tle śpiew chóru obrzędowego. W tym krót-
kim i wymownym obrazie teatralnym zamknięta została 
cała treść końcowej Nocy Dziadów” [Grodzicki 1967]. 
Ostatnie dwa spektakle grano z wymuszoną zmianą 
zakończenia: tak, jak zasugerował Grodzicki, przedsta-
wienie kończył nie obraz Konrada w kajdanach, lecz Noc 
Dziadów z kwestią Guślarza „Już koniec, koniec Dziadów”.

Dziś trudno powiedzieć, czy było to znakomite przed-
stawienie czy też wielkość nadały mu okoliczności poza-
artystyczne – w tamtym czasie nie można było się wła-
ściwie o nie spierać, dyskutować o nim w kategoriach 
wydarzenia artystycznego [zob. Raszewski 1993 s. 22]. 
Nikt nie miał natomiast wątpliwości w ocenie dokonań 
Gustawa Holoubka: powszechnie uznawano jego mistrzo-
stwo: „Holoubek: wielka niespodzianka. (…) imponuje 

przede wszystkim swoją techniką i opanowaniem. Mówi 
– po raz pierwszy w historii – całą Wielką Improwizację, 
ogromny tekst, a mówi tak, że się go bez przerwy słucha. 
Niekoniecznie zarysowuje postać, natomiast bardzo cie-
kawie interpretuje tekst. Pewne fragmenty są bezspornie 
jego odkryciem. Np. refrenowo-katarynkowe dociekania 
Konrada («iskrą tylko», «jedną chwilką») na  podstawie 
lektury wydawały się trochę infantylne, a w ustach 
 Holoubka stają się pasjonującą poezją. W każdym razie 
Holoubek momentalnie winduje to przedstawienie 
 bardzo wysoko, dzięki swojej niezwykłej indywidualno-
ści, technice i talentowi” [Raszewski 1993, s. 15–16]. Choć 
i tu Jerzy Timoszewicz zgłaszał zastrzeżenia: „Wielka 
Improwizacja była wypowiedziana genialnie. Przerobić 
poetycki tekst metaforyczny na racjonalny – to nie jest 
proste, a Holoubek to zrobił. Było to apogeum Holo-
ubka mówiącego tekst, ale postaci Konrada nie stworzył” 
[Grochowska 2004]. […]

Sen Senatora. Fot. Franciszek Myszkowski

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/10935/dziady
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/50712/malo-wiemy
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/50258/dziady-w-narodowym
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa


40 Monitor ETP 2022 • nr 1

Jerzy Trela (Konrad) w Dziadach Konrada Swinarskiego. Fot. Wojciech Plewiński
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Zachowując w zasadzie tradycyjny edytorski układ 
 tekstu (część II, okrojona cz. IV, fragment cz. I, część III, 
wiersz Do przyjaciół Moskali) Swinarski przyjął inne rozu-
mienie „całości” – nie dążył do zwartej kompozycji, lecz 
niejako odtworzył etapy formowania Dziadów: „roz-
rzucił” inscenizację po całym budynku Starego Teatru 
przy placu Szczepańskim, od szatni po balkon na pię-
trze, przearanżował górne foyer i salę teatralną, konse-
kwentnie rozbijając teatr pudełkowy. Przywrócił cyklowi 
dramatycznemu charakter fragmentarycznego „dzieła 
w toku” (sam  Mickiewicz mówił o „poczwarnej kompo-
zycji”, a  Swinarski dopowiadał w programie teatralnym, 
że to utwór otwarty i że „w tego rodzaju strukturze odbija 
się pewien proces, a nie zamknięta i jednoznaczna idea” 
[Swinarski 1973, s. 22]).

Przedstawienie rozgrywa się zatem w niejednoli-
tej konwencji i w zmieniającej się przestrzeni, wędrow-
nie współdzielonej przez wykonawców i publiczność. To 
Dziady „w drodze”, „w procesie”. Trudność linearnego 
opisu wynika z zatarcia granicy pomiędzy sceną a widow-
nią, z bezpośredniej obecności publiczności w przestrzeni 
akcji, przemieszczania się widzów za aktorami. Już przy 
wejściu z ulicy albo na schodach prowadzących na piętro 
natknąć się można na proszalnego dziada. Wedle Marty 
Fik „pozbawia nas Swinarski zarówno statusu widza, jak 
i świadka, wtrącając w dosłowne uczestnictwo” [Fik 1973, 
s. 8]. Brak ściśle wyodrębnionego pola gry sprawia, że 
każdy widz ma inny punkt widzenia, bo sam dokonuje 
wyboru, gdzie zajmie miejsce i w którą stronę skieruje 
wzrok, na jakim działaniu skupi uwagę w symultanicz-
nie rozproszonej akcji. Nawet przy najlepszej woli mnó-
stwo detali umyka uwadze patrzących, gdyż bardzo wiele 
dzieje się poza tekstem, nierzadko za plecami. „Widowi-
sko trwające pełne cztery godziny nie może być w cało-
ści odbie rane z tą samą uwagą. Chwilami ogarnia widza 

zmęczenie. Uzasadnione przede wszystkim warun-
kami percepcji, które nie są najlepsze.” [Mamoń 1973, s. 
1]. Widzowie silnie odczuwają swoją obecność, podczas 
obrzędu stłoczeni w foyer, z kolei w sali teatralnej widzą 
się nawzajem – siedząc po obu stronach podestu przeci-
nającego widownię tworzą „lustrzane” tło dla większości 
scen. „Na pomoście kłębią się razem i kolej no wszystkie 
żywioły – Anioły, Archa nioły, diabły, żandarmi, więźnio-
wie, wszyscy ocierający się o widzów” [Greń 1973, s. 3]. 
W sumie przed oczami publiczności przewija się około 
stu postaci (w spektaklu brało udział pięćdziesięcioro 
ośmioro aktorek i aktorów w blisko dziewięćdziesięciu 
rolach, nadto kilkunastu statystów, w tym autentyczni 
żebracy, a także dzieci).

***
Zgromadzonych w szatni widzów wzywa do przejścia na 
górę dźwięk kościelnego dzwonka. Górne foyer pogrą-
żone jest w ciemności, skąpe światło świec pozwala 
dostrzec katafalk służący za stół ofiarny, przy nim ławy, 
nieopodal ołtarz z obrazem Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. Polifonia dźwięków: pochrapywanie, gwizdy, zawo-
dzenie, łkanie. „Pijany chłop śpi za stołem… Inny sięga do 
misy z jadłem przeznaczonym na ofiarę. Młodzi wpadają 
z krzykiem i chichotem, zaczepiają przechodzące kobiety” 
[Szkop 1977, s. 118]. Co śmielsi widzowie, obznajomieni 
z praktykami studenckich „teatrów otwartych”, próbują 
nawet przyłączyć się do obrzędu, śmiało zajmują miejsca 
na ławach tuż przy aktorach. Większość jednak gromadzi 
się wokół. „Widzowie stoją stłoczeni jak w kościele. Ale 
w kościele widać nabożeństwo, tu nic. Współuczestnic-
two, do którego chce zmusić reżyser, zmienia się w znie-
cierpliwienie” [Kłossowicz 1973, s. 4]. Guślarz (Roman 
Stankiewicz) jest siwym starcem, który wzbudza respekt, 
wyrazistym gestem i tubalnym głosem sprawnie zarządza 
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Dziady w inscenizacji Swinarskiego
Stary Teatr w Krakowie, prem. 18 lutego 1973

Krakowskie Dziady były kolejną romantyczną inscenizacją Konrada Swinar
skiego, po NieBoskiej komedii Krasińskiego i Fantazym Słowackiego, a  za
razem pierwszym wystawieniem arcydramatu Mickiewicza po pięciu latach 
jego  scenicznej nieobecności, będącej skutkiem politycznego zdjęcia z afisza  
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obrzędem. Zjawy Józia i Rózi mają postać pary gołębi, 
a przypisany im tekst mówią uczestnicy dziadów. Bucha 
ogień, Widmo Złego Pana zjawia się wpierw jako kukła, 
w chwilę potem w całkiem innym miejscu, już w aktor-
skim wcieleniu (Jerzy Nowak) – iluzja teatralna ma budzić 
grozę, a jednocześnie trudno w nią uwierzyć. Kwestie 
Chóru Ptaków Nocnych, Kruka (Michał Żarnecki) i Sowy 
(Elżbieta Karkoszka) znów są wypowiadane przez samych 
obrzędowników. Zjawa pasterki Zosi (Joanna Żółkow-
ska) wije się w spazmach erotycznego pobudzenia u stóp 
przesłoniętego kirem ołtarza, na co żywiołowo reagują 
podnieceni Młodzieńcy. Obrzęd przypomina bardziej 
psychodramę, w reakcjach wieśniaków na skargi dusz 
czyśćcowych ujawniają się cierpienia i traumy w łonie 
wiejskiej zbiorowości, dochodzą do głosu doznane nie-
gdyś krzywdy oraz niespełnienia. Gromada ludowa nie 
jest zgodnym chórem, bo każdej postaci reżyser nadał 
podczas prób wyrazisty „przydomek” motywujący skom-
plikowane relacje wewnątrz grupy (Chłop Spity, Baba 
Kulawa, Baba Ciężarna, Baba Jałowa, Dziewka Hoża, 
Dziewka Gnuśna, Matka Dobra, Matka Zła, Wójtowa). 
Nieproszony, zjawia się Gustaw (Jerzy Trela), ubrany 
podobnie jak Guślarz w zgrzebną siermięgę, wpatrzony 
w Pasterkę w żałobie (Anna Polony). Niema scena pomię-
dzy obojgiem dawnych kochanków. Chwilę potem rów-
nie nieoczekiwanie wchodzi Ksiądz (Mieczysław Jabłoń-
ski) w asyście dwóch ministrantów.

Część II niepostrzeżenie przechodzi w część IV, akcja 
nadal toczy się w kaplicy, pomiędzy ołtarzem a katafal-
kiem, a nie w „cichym domu” Księdza (nie ma kantorka 

z kołatkiem, nie ma książek „zbójeckich”). Dialog jest 
mocno okrojony, niemniej Gustaw odgrywa zarówno 
scenę z gałęzią jedliny, jak i scenę ze sztyletem. Wieśniacy 
są cały czas obecni, reagują na słowa Gustawa, a nawet 
usiłują częstować go jadłem. Guślarz na powrót obejmuje 
panowanie nad sytuacją: „Śpieszmy cicho i powoli”. Gro-
mada ludowa, a w ślad za nią publiczność przechodzi do 
sali teatralnej.

Ponad fotelami przerzucony jest drewniany pomost, 
poprowadzony środkiem widowni ze sceny aż do ostat-
niego rzędu; po bokach dwa poprzeczne trapy. Na ten 
podest najpierw wbiega w taneczno-pijackich podry-
gach Chór Młodzieńców i śpiewa z przytupem: „Nie 
łam swych rączek, niewiasto młoda”, piosenkę wyjętą 
z Dziadów. Widowiska. Wkrótce miejsce młodych, rozo-
choconych wieśniaków zajmą na podeście aresztowani 
studenci. Najpierw jednak przemaszerowują po nim 
żandarmi, rozchodzą się na boki i otaczają salę. Wszyscy 
zostajemy osadzeni w celi Konrada. Zaczyna się Prolog 
części III: wysoko nad sceną rozwidnia się okno baroko-
wego kościoła z Okiem Opatrzności, a na przeciwległych 
krańcach podestu stają Anioł Stróż (Zygmunt Józefczak) 
oraz Duch (Tadeusz Malak), zwany przez reżysera Anio-
łem Szarym, pomiędzy nimi, na środku Więzień/Gustaw 
(Jerzy Trela), otoczony przez Diabły, których przodow-
nikiem jest Belzebub (Jerzy Stuhr). Tradycyjny podział 
sceny misteryjnej na stronę prawą i lewą został więc prze-
modelowany i przeniesiony na oś widowni. Na czarnej 
ścianie pustej sceny Więzień pisze kredą „Gustavus obiit, 
hic natus est Conradus”. Scena więzienna praktycznie 

„Widzowie stoją stłoczeni jak w kościele. Ale w kościele widać nabożeństwo, tu nic. Współuczestnictwo, do którego chce zmusić  
reżyser, zmienia się w zniecierpliwienie” (Jan Kłossowicz). Fot. Wojciech Plewiński
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pozbawiona jest wystroju, a widzowie mogą odczuć nie-
mal prywatną bliskość uwięzionych. Każdy z więźniów 
już sposobem wejścia i powitania uzyskuje własny rys, 
razem tworzą grupę wyraziście zindywidualizowanych 
postaci. Bardzo ostro i dynamicznie rozgrywane są par-
tie śpiewane. W czasie Improwizacji Konrad ma nad 
sobą strop teatru, pod sobą – surowy drewniany pomost, 
wokół – publiczność tuż przy deskach. Współwięźniowie 
już się rozbiegli, tymczasem w głębi sceny umościła się 
grupa wieśniaków. Aktorami w scenie Improwizacji są 
także alegoryczne figury z Prologu: pobielony Anioł Stróż, 
Duch w spopielałej zbroi, rogaty Belzebub w zielonym 
fraczku, usmolone Diabły w czarnych trykotach. Konrad 
wypowiada monolog w sposób jak najdalszy od deklama-
cji. „Zmaga się nie tylko ze swą myślą, lecz i ciałem” [Fik 
1974, s. 45], „jego ruchy podobne są do ruchów wielkiego 
ptaka, który nie zdołał wzlecieć” [Baszindżagian 1973, s. 
129]. W tym samym czasie jeden z Chłopów obtłukuje 
jajka na twardo, dźwięk roznosi się po sali. Przed wykrzy-
czeniem ostatniego słowa „Carem” powstrzymuje Kon-
rada atak epileptyczny. Zaciekła kłótnia dia-
błów i muzyczna kakofonia wieńczą akt I.

Po przerwie znowu jesteśmy w celi więzien-
nej. Feliks (Leszek Piskorz) i Kapral (Andrzej 
Buszewicz) wnoszą na podest omdlałego Kon-
rada, zjawia się Ksiądz Piotr (Andrzej Kozak), 

„mały, drobny, niepozorny” [Fik 1974, s. 44], 
„chuderlawy” [Kłossowicz 1973, s. 4]. Egzorcy-
zmy to jedna z najbardziej efektownych scen: 
Konrad i rogaty Belzebub, spleceni w jedną 
dwugłową hybrydę, mówią na przemian bądź 
jednocześnie. Walka o duszę to wręcz fizyczne 
zapasy. W końcu Konrad uwalnia się z diabel-
skiego uścisku i pada na ziemię, a tuż przy nim 
pokutnie kładzie się krzyżem Ksiądz Piotr. Do 
akcji znów wkraczają Anioł Stróż i Anioł Szary, 
by dopełnić Sądu Anielskiego. Chwilę potem 
mistyczne Widzenie Ewy (Anna Polony) zdaje 
się być oczyszczającym snem Konrada, spo-
czywającego nieopodal w objęciu egzorcy-
sty. Przebudzony bernardyn modli się. Widze-
nie Księdza Piotra, mówione bez patosu, „to 
wizja bardziej mistyczna niż prorocza” [Wala-
szek 1991, s. 204], która nie zapada w pamięć, 
bo szybko zostaje przykryta przez teatralnie 
znacznie bardziej efektowny Sen Senatora. 
Senator (Wiktor Sadecki, wniesiony przez 
diabły, w długiej, białej nocnej koszuli, prze-
mierza podest (od teraz przykryty czerwonym 
dywanem), miętoląc kraciastą pierzynę, „prze-
żywa sen o sukcesie jak eroty czne spełnienie” 
[Greń 1973, s. 3]. „Droga Senatora jest ironicz-
nie analogiczna do drogi Konrada” [Walaszek 
1991, s. 205].

Aktor grający Belzebuba na oczach wszyst-
kich odpina diable rogi, nakłada białe ręka-
wiczki i od tej chwili jest Mistrzem Ceremonii 

w Salonie Warszawskim, który zajmuje całą przestrzeń 
sali, od głównej sceny, gdzie gromadzą się oportuniści, po 
tylną estradkę, gdzie skupiają się patrioci. Niełatwo ogar-
nąć spojrzeniem wszystkie epizody, rozgrywane symul-
tanicznie na odległych krańcach. Jeden tylko przykład: 
w kulminacyjnym momencie monologu Adolfa (Tade-
usz Malak) o losach Cichowskiego, wykorzystując nie-
uwagę zgromadzonych, lokaje dobierają się do kielisz-
ków z winem (co stanowi odległy kontrapunkt do słów 
Sobolewskiego o wywózce studentów: „rękę kapłańską 
/ widziałem, podnoszącą ciało i krew Pańską”). Kolejna 
scena, Pan Senator, toczy się wpierw konwersacyj-
nie wśród stylowych mebli, a w miarę rozwoju wypad-
ków ukazuje kilka twarzy Senatora: tę na pokaz, tę na 
postrach, tę w gniewie. Najście żałobnie odzianej Pani 
Rollison (Izabela Olszewska) jest „agresywne, natrętne, 
nie do zniesienia, nie można się przed nim ukryć” [Piwiń-
ska 1973, s. 5]. A wkrótce bal u Senatora zostaje zakłó-
cony przez nieoczekiwane (dodane przez inscenizatora) 
wdarcie się młodego Rollisona, który niemo przebiega 

Ponad fotelami przerzucony jest drewniany pomost, po bokach  
dwa poprzeczne trapy.  Fot. Wojciech Plewiński
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zakrwawiony przez całą długość podestu i wyskakuje 
przez okno, prowokacyjnie uchylone przez żandarma.

Scena balowa składa się z wielu mikroscenek, rozrzu-
conych po całym terenie gry. Każda z postaci ma tu coś 
do odegrania, chociaż widzowie nie są w stanie wychwy-
cić wszystkich napięć i niuansów. „Niezdarny, ociężale 
rytmiczny, pijacki taniec gości, oficerów, radców i staru-
szek czyni całą scenę śmieszną, lecz napięcia nie rozła-
dowuje” [Baszindżagian 1973, s. 130]. Atmosfera zagęszcza 
się, a tempo działań narasta. „Nie braknie krzyku i szoku-
jących detonacji oraz podobnych efektów wstrząsowych” 
[Kudliński, Pieśń to…, 1973, s. 8].

Uspokojenie przynosi scena napotkania Konrada 
przez Księdza Piotra, zaraz jednak rozchodzą się „każdy 
w swoją drogę”, Konrad z rękami złożonymi przed 
sobą (jak w kajdankach), pod strażą Kaprala. Na podest 
powraca Guślarz w towarzystwie Kobiety (Anna Polony) 

– trwa Noc Dziadów, gdy nagle całą salę obiega przeraź-
liwy furkot pędzących kibitek. Zmiana świateł przenosi 
akcję w inny wymiar. Na czarnym tle sceny dobrze widać 
opadające płatki śniegu, gdy w narzuconym na ramiona 
mundurowym płaszczu zjawia się Konrad. Przyczajone 
chłopstwo zdziera z niego odzienie oraz buty i zbiega 
z łupami. Konrad zostaje tylko w ciemnych spodniach 
i białej koszuli, boso. Tak ogołocony, sam na pustej scenie, 
zwrócony twarzą do widowni, mówi wiersz Do przyjaciół 
Moskali, „jak moralne memento, którego kulminacja przy-
pada na strofy ostatnie” [Fik 1974, s. 41] i znika w ciemnej 
głębi. Pada śnieg.

Gdy publiczność opuszcza teatr, wciąż słychać mruk-
liwe zawodzenia wieśniaczej gromady. Obrzęd trwa nadal.

***
Opis działań scenicznych nie może być wystarczający, 
spektakl atakował bowiem bierność widzów – i nie cho-
dzi tu tylko o ich wymuszony (nienaturalny) współudział 
w zdarzeniach scenicznych, lecz o wyjątkowo silne 
oddziaływanie na emocje. Tuż po premierze „Echo Kra-
kowa” donosiło, że „premierowa publiczność była nieco 
przerażona” [Szybist 1973]. „Ogólny styl przedstawie-
nia określić można jako styl mocnego uderzenia” – pisał 
recenzent miesięcznika „Scena”; „jest to gwałt, mający 
wyrwać widza z marazmu” [Kudliński, Swinarskiego…, 
1973, s. 2–5]. „To przedstawienie zachwyca, ale i dręczy” 
[Piwińska 1973, s. 6]. Widz ma skłonność do podążania „za 
akcją”, tymczasem Swinarski nakładał na siebie symulta-
niczne obrazy i jeszcze oczekiwał od odbiorcy skojarzeń 
retrospektywnych. I tak: monolog Zosi w części obrzędo-
wej i monolog Ewy w drugiej części spektaklu ukazywały 
dwie odmienne ekstazy kobiece (pierwsza cielesna, druga 
oniryczna), z kolei scena Snu Senatora stawała się szyder-
czym echem Improwizacji Konrada. W ślad za Wyspiań-
skim w części IV Swinarski przywrócił niemal w całości 
tzw. strofę pocałunkową, znajdując w tym ocenzurowa-
nym w druku urywku klucz do interpretacji także kilku 
innych scen. Ostro zmysłowym tokiem poprowadzony 
został monolog pasterki Zosi („Niechaj podbiegną mło-
dzieńce…”), splot erotyki i mistyki ukazywało Widzenie 
Ewy („Niech zasnę, umrę, patrząc w te róże”), a w Śnie 
Senatora wydobyty został lubieżny erotyzm władzy 
(„O rozkoszy! Umieram, z rozkoszy umieram!”).

Mocne wrażenie robiły „rymujące się” sceny dra-
pieżnej zemsty czy gwałtownej nienawiści: wieśniacy 
z potworną wściekłością urągali Widmu Złego Pana, 
więźniowie z dziką furią wyśpiewywali bluźnierczą pio-
senkę, niemal gwałcąc Księdza Lwowicza, Rollisonowa 
rzucała się na oślep „z pazurami”, by dopaść Senatora, 
a w finale chłopi pazernie zdzierali z Konrada odzienie. 

„Gazeta Krakowska” uprzedzała widzów, że są to Dziady 
„wyjaskrawione, niekiedy na zbyt krzyczące”, „nie szczę-
dzące odbiorcy wrażeń dosadnych, prowoka cyjnie eks-
presyjnych” [Bober 1973]. Jedne rozwiązania były w pełni 
realistyczne (Guślarz rzucał prawdziwym ziarnem na 
głowy publiczności, grany przez kaskadera Rollison 

Zjawa pasterki Zosi (Joanna Żółkowska) u stóp przesłoniętego 
kirem ołtarza. Fot. Wojciech Plewiński

Wiktor Sadecki (Senator), Izabela Olszewska (Rollisonowa).  
Fot. Wojciech Plewiński
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Jerzy Trela (Gustaw/Konrad) w Dziadach Konrada Swinarskiego. Fot. Wojciech Plewiński



46 Monitor ETP 2022 • nr 1

ZBIGNIEW MAJCHROWSKI

ZBIGNIEW MAJCHROWSKI – literaturoznawca i teatrolog, profesor nauk humanistycznych (Instytut Filologii Polskiej UG, kierownik Zakładu 
Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej). nr ORCID 0000-0002-5259-3085.

f  Kompletna obsada, galeria zdjęć i linki do dostępnych w ETP recenzji, zob. : https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/8248/dziady.

Bibliografia

Swinarski Konrad, O „Dziadach”, notował Zbigniew Taranienko, 
„Literatura” 1973, nr 1; toż w: Program Starego Teatru 
im. Modrzejewskiej w Krakowie, Dziady Adama Mickiewicza, 
18 lutego 1973 [wersja cyfrowa].

Wybór recenzji
Baszindżagian Natełła, O czym są krakowskie „Dziady”?, „Dialog” 1973, 

nr 10 [wersja cyfrowa];
Bober Jerzy, Nie tylko „ojców dzieje”, „Gazeta Krakowska” 1973, 

nr 53 [wersja cyfrowa];
Fik Marta, Możliwości teatru, „Polityka” 1973, nr 9 [wersja cyfrowa];
Greń Zygmunt, Teatr pełen „Dziadów”, „Życie Literackie” 1973, 

nr 9 [wersja cyfrowa];
Kłossowicz Jan, Konrad rozbija teatr, „Literatura” 1973, nr 9 [wersja 

cyfrowa];
Kudliński Tadeusz, Pieśń to wielka, pieśń tworzenie, „WTK” 1973, 

nr 28 [wersja cyfrowa];
Kudliński Tadeusz, Swinarskiego „chwila Samsona”, „Scena” 1973, nr 5;
Mamoń Bronisław, „Dziady”, „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 9 [wersja 

cyfrowa];

Piwińska Marta, „Dziady” Swinarskiego, „Teatr” 1973, nr 9 [wersja 
cyfrowa];

Rogacki Henryk Izydor, Próby zapisu: „Dziady” Swinarskiego, „Dialog” 
1973, nr 10 [wersja cyfrowa];

Szybist Maciej, Dziady, „Echo Krakowa” 1973, nr 43 [wersja cyfrowa];
Wysińska Elżbieta, „Dziady” w teatrze Swinarskiego, „Dialog” 1973, 

nr 10 [wersja cyfrowa].

Publikacje późniejsze
Halberda Marek, Łaguna Piotr, Szulczyński Wojciech, Walaszek 

Joanna, Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Konrada 
Swinarskiego. Opis przedstawienia, Kraków 1998;

Janion Maria, Odnawianie znaczeń, Kraków 1980;
Majchrowski Zbigniew, Cela Konrada, Gdańsk 1998;
Majchrowski Zbigniew, Krypta Gustawa, Warszawa 2021 [wersja 

cyfrowa];
Szkop Danuta, Co Swinarski dopowiada w „Dziadach”, „Dialog” 1977, 

nr 6 [wersja cyfrowa];
Walaszek Joanna, Konrad Swinarski i jego krakowskie inscenizacje, 

Warszawa 1991 [wersja cyfrowa].

wyskakiwał przez prawdziwe okno na zewnątrz), inne 
natomiast – mocno wystylizowane (jak kostiumy Anioła 
Stróża i Ducha, nawiązujące do inscenizacji Wyspiań-
skiego z 1901 roku). Poza alegorycznymi figurami repre-
zentującymi świat nadprzyrodzony nic nie jawiło się tu 
jednoznaczne czy jednolite. Niemal stale obecny w polu 
widzenia lud był „agresywny jak w Nie-Boskiej, gdy roz-
drapuje meble z pokojów Senatora i ściąga ubranie z Kon-
rada, wynędzniały i biedny jak w Fantazym, gdy wyciera 
kąty na scenie, zabobonny i gwałtowny jak w Klątwie, gdy 
odprawia swoje obrzędy.” [Wysińska 1973, s.134].

***
Przedstawienie zostało zagrane 269 razy, utrzymywane 
w repertuarze przez dziesięć lat, do kwietnia 1983 roku, 
kiedy to dokonano rejestracji telewizyjnej w reżyserii Laco 
Adamika; nagranie emitowano potem w Teatrze Telewi-
zji wielokrotnie. Trzeba przy tym pamiętać, że po śmierci 
Swinarskiego w 1975 roku przedstawienie nie było reży-
sersko korygowane, a z biegiem czasu musiało przybierać 
nieoczekiwane znaczenia w dynamicznie zmieniających 
się okolicznościach odbioru: inaczej wybrzmiewało po 
doświadczeniach strajków roku 1976 i zawiązaniu Komi-
tetu Obrony Robotników, szczególnie po śmierci kra-
kowskiego studenta Stanisława Pyjasa w 1977 (unaocz-
niona na scenie śmierć Rollisona), inaczej po powstaniu 

„Solidarności” w 1980 (obcość gromady ludowej w scenie 
Improwizacji) i po stanie wojennym (żołdacy w drzwiach, 
łoskot kibitek). Zaszły też nieuchronne zmiany w premie-
rowej obsadzie, z których najważniejszą wydaje się zastą-
pienie Andrzeja Kozaka, aktora o drobnej posturze, przez 
bardziej postawnego Krzysztofa Borowca w roli Księ-
dza Piotra. Dodatkowym kontekstem w odbiorze Dzia
dów w rok po ich premierze stała się następna praca 
reżyserska Swinarskiego w Starym Teatrze: Jerzy Trela, 
grający Gustawa/Konrada, powracał na scenę jako Kon-
rad w Wyzwoleniu Wyspiańskiego (premiera 30 maja 1974) 
i obie role latami grał na przemian.

Obok kilkudziesięciu recenzji powstało kilka opiso-
wych dokumentacji przedstawienia: opis Henryka Izy-
dora Rogackiego w cyklu „Próby zapisu” na łamach 

„Dialogu” [Rogacki 1973], interpretacyjny opis Joanny 
Walaszek w jej książce Konrad Swinarski i jego krakow
skie inscenizacje [Walaszek 1991] oraz drobiazgowa party-
tura inscenizacji sporządzona przez czwórkę młodych 
krakowskich teatrologów podczas pierwszych trzydzie-
stu spektakli [Halberda i in. 1998]. Interesującym doku-
mentem pracy nad przedstawieniem jest reportaż Joanny 
Chlebowicz Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Kon
rada Swinarskiego, zrealizowany podczas prób, od pierw-
szej po generalną (Telewizja Polska Kraków, 1973, cykl 

„Anatomia spektaklu”).

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/8248/dziady
https://encyklopediateatru.pl/repository/performance_file/2013_11/52700_dziady_teatr_stary_krakow_1973.pdf
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49559/stary-teatr-dziady-proby-zapisu
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49754/nie-tylko-ojcow-dzieje
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/78110/mozliwosci-teatru
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49761/teatr-pelen-dziadow
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49622/konrad-rozbija-teatr
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49622/konrad-rozbija-teatr
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/90137/piesn-to-wielka-piesn-tworzenia
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49721/dziady
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49721/dziady
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49566/dziady-swinarskiego
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49566/dziady-swinarskiego
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49559/stary-teatr-dziady-proby-zapisu
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49414/dziady
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/49559/stary-teatr-dziady-proby-zapisu
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/867/krypta-gustawa
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/867/krypta-gustawa
https://encyklopediateatru.pl/artykuly/90205/co-swinarski-dopowiada-w-dziadach
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/7373/wyzwolenie
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Listę dostępnych tytułów otwierają dwa tygodniki lite-
racko-społeczno-polityczne z pierwszej połowy XX wieku 

– popularne i wpływowe warszawskie „Wiadomości Lite-
rackie” oraz „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 

– kontynuacja warszawskiego tygodnika na wojennej emi-
gracji. Zapisy powstały jako wynik lektury zbioru ponad 
1000 zdigitalizowanych numerów ze wszystkich wyda-
nych w latach 1924–1944 roczników wymienionych czaso-
pism (21). Oznacza to dostęp do niemal 4000 rekordów 
opracowanych według jednakowych standardów i nie-
dostępnych gdzie indziej w takiej skali w jednym miej-
scu w Sieci.

Każdy rekord poza danymi bibliograficznymi składa 
się ze źródła – wycinka w formacie PDF z prezentowa-
nym artykułem prasowym, hiperłącza do konkretnej 
strony egzemplarza gazety, z której sporządzono wycinek 
(i gdzie można przeczytać w razie potrzeby cały numer ty-
godnika), zwięzłego opisu treści artykułu czy notatki oraz 
odnośników do innych rekordów bazy dotyczących tygo-
dnika, powiązanych z daną treścią, albo do tematycznie 
pokrewnych miejsc w całej Encyklopedii.

Interfejs tego segmentu ETP zaprojektowany został 
z myślą o ułatwieniu swobodnego poruszania się wśród 
mnogości zapisów. Daje możliwość przeglądania treści 
w kolejności chronologicznej (przy użyciu przycisków 
„następny / poprzedni numer”, „następny / poprzedni ar-
tykuł”), jak również filtrowania zawartości za pomocą 
kryteriów obejmujących: słowa kluczowe, nazwiska auto-
rów i autorek oraz najważniejszych osób wymienianych 
w rejestrowanych tekstach, tytułów sztuk i przedstawień, 
nazw teatrów, aż po typ artykułu, tytuł, numer i rocznik 
 czasopisma.

Wewnątrz kolekcji znaleźć można między innymi: 
 niemal 900 recenzji przedstawień i sztuk dramatycz-
nych, broszur i książek, ponad 400 ilustracji, prawie 

1500 notatek prasowych, 87 wywiadów, 61 odpowiedzi 
na ankiety. Oprócz zgromadzenia i udostępnienia w jed-
nym miejscu niekiedy mało znanych archiwaliów, pre-
zentowane zestawienie wyróżnia nieoczywistość zakresu 
opracowania. W polu naszego zainteresowania znalazły 
się bowiem nie tylko teatralia dotyczące polskiego życia 
teatralnego bądź jego manifestacji czy recepcji za gra-
nicą. W przypadku „Wiadomości Literackich” ogromną, 
jeśli nie największą część teatraliów stanowią informacje 
obejmujące działalność zagranicznych twórców teatral-
nych. Oznacza to, że w zgromadzonej dokumentacji zna-
lazły się wiadomości na temat życia teatralnego na całym 
świecie, których autorami byli nie tylko czołowi polscy 
 autorzy, ale też zagraniczni korespondenci pisma.

Zebranie w jednym miejscu wszystkich teatraliów, 
które pojawiły się na łamach „Wiadomości Literackich” 
daje możliwość nie tylko przeprowadzenia wygodnej 
i szybkiej kwerendy (co usatysfakcjonuje badaczy), lecz 
także pozwala wszystkim zainteresowanym na zapozna-
nie się z tematami, które były przedmiotem ożywionych 
debat publicystycznych, naukowych czy towarzyskich 
w latach międzywojennych. Wiele z tych tekstów po dziś 
dzień nie zostało szeroko zbadanych czy wystarczająco 

PAULINA ORTH

Teatralia w czasopismach  
nieteatralnych

Teatralia w czasopismach nieteatralnych to nowy zbiór w internetowej Encyklo
pedii Teatru Polskiego, rodzaj interaktywnej, tematycznej bibliografii zawartości 
czasopism. Zasilił on Bazę wiedzy ETP, dołączając do już w niej obecnych Teatra
liów w filmie oraz Teatraliów w archiwach i muzeach. Jego celem jest dostarcze
nie użytkownikom i użytkowniczkom Encyklopedii starannie skatalogowanych, 
podanych w przejrzysty i przystępny w obsłudze sposób, materiałów z dziedziny 

teatru opublikowanych poza branżowymi periodykami.

W A R S Z T A T O W E
T E A T R A L I A

Ilustrowana notatka o wystawieniu w sierpniu 1943 przez jeń-
ców polskich w oflagu II E/K Neubrandenburg Brata marno
trawnego Oscara Wilde’a. „Wiadomości Polskie, Polityczne 

i Literackie” 1943, nr 49.

https://encyklopediateatru.pl/teatralia/w-czasopismach-nieteatralnych
https://encyklopediateatru.pl/teatralia/w-filmie
https://encyklopediateatru.pl/teatralia/w-filmie
https://encyklopediateatru.pl/teatralia/w-archiwach-i-muzeach
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spopularyzowanych w dyskursie teatrologicznym (np. 
prace Zygmunta Toneckiego, Witolda Wandurskiego, 
Wiktora Weintrauba, Ryszarda Ordyńskiego, Stefana 
Napierskiego, Józefa Wittlina, Emila Breitera, Stanisława 
Helsztyńskiego, Ireny Krzywickiej, Stanisławy Przyby-
szewskiej, Stefanii Zahorskiej). W przypadku artyku-
łów znanych z późniejszych wydań książkowych (jak 
choćby dzieła Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Karola Irzy-
kowskiego, Antoniego Słonimskiego, Jana Lechonia czy 
Jarosława Iwaszkiewicza) mamy okazję poznać ich wer-
sje pierwotne (często pełniejsze niż książkowe przedruki), 
a przede wszystkim obserwować, w jakim kontekście 
zostały umieszczone.

Osobną wartość ma objęcie obszarem zainteresowa-
nia drobniejszych form prasowych: listów od czytelników, 
zakulisowych relacji z premier, przedruków fragmentów 
dramatów z aktualnego repertuaru teatrów, fotografii, 
rysunków satyrycznych, a nawet reklam. To swoista kro-
nika formowana w czasie rzeczywistym, niecodzienna 
okazja podglądania życia teatralnego w momencie jego 
tworzenia się. Na osobne wyróżnienie zasługuje przygo-
towany z uwzględnieniem specyfiki każdej z gazet wykaz 
niemal 700 słów kluczowych sporządzonych w odniesie-
niu do treści i zróżnicowanej tematyki wycinków (np. pol-
ska sztuka teatralna, aktoromania, anegdota, awangarda, 
eksperyment, krytyka teatralna, przestrzeń teatralna, 
reżyseria, debiut, romantyzm, Shakespeare, Wyspiań-
ski, Dziady), jak i umieszczające „Wiadomości…” w kręgu 
zagadnień i pojęć nam współczesnych (np. blackface, 
bodyshaming, ageizm, seksizm, feminizm, faszyzm, per-
formatywność).

Zalogowani użytkownicy, tak jak w przypadku wszyst-
kich innych materiałów dostępnych w ETP, mogą zapisy-
wać poszczególne rekordy w Pracowni, korzystając z zało-
żonego konta, by do nich wrócić w dowolnej chwili.

PAULINA ORTH – absolwentka performatyki przedstawień na UJ, teatrolożka, performatyczka. Od 2020 współpracuje z ETP.

Zestaw fotografii Stanisława Brzozowskiego z Schillerowskich 
Dziadów opatrzony entuzjastycznym tytułem wypełnił całą 

stronę „Wiadomości Literackich” 1935, nr 1.

Strona „sowieckiego” numeru „Wiadomości Literackich” 
1933, nr 47, z artykułami Nikołaja Wołkowa i Wsiewołoda 

 Meyerholda.

„Wiadomości Literackie” 1926, nr 8 – karykatura teatralna, autor 
nieznany, prawdopodobnie przedruk z XIX-wiecznej gazety  

francuskiej lub niemieckiej.
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MICHELLE RACHEL ZAHORSKA, z domu Mossé
ur. 18 września 1926, Paryż – zm. 10 stycznia 2013, Vanves, 
przedmieścia Paryża.

Projektantka kostiumów, scenografka.

Była córką Georges’a Mossé, dyrektora handlowego w fir-
mie budowlanej, i Hélène z domu Hausmann, żoną sce-
nografa Lecha Zahorskiego (1923–1993). Po wybuchu 
II wojny światowej, w obawie przed represjami (pocho-
dziła z zasymilowanej rodziny żydowskiej) wyjechała 
z matką i siostrą na południe Francji, do strefy Vichy, 
gdzie przeżyły wojnę. Znaczna część jej rodziny zginęła. 
Po wojnie studiowała w Paryżu historię sztuki w École 
du Louvre, interesowała ją historia kostiumów, uczyła się 
też kroju i szycia. W czasie studiów poznała Lecha Zahor-
skiego, który w latach 1945–1947 studiował w École Natio-
nale Superiéure d’Architecture et des Arts  Decoratifs 
w Brukseli, a potem mieszkał w Paryżu i w okresie 1951–
1953 był redaktorem naczelnym polonijnego pisma „Pol-
ska i Świat”. Pobrali się 30 czerwca 1949 w Neuilly sur 
Seine. Przez kilka lat mieszkała z mężem w Paryżu, pro-
jektowała stroje dla magazynów mód. W 1954 oboje prze-
prowadzili się do Warszawy. Zahorska pracowała tu 
jako projektantka w warszawskich Zakładach Przemy-
słu Odzieżowego i w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego; 
w 1955 na Światowy Festiwal Młodzieży, który odbywał się 
w Warszawie, stworzyła kolekcję „ślicznych welwetowych 
spódniczek i bluzek, wypuszczonych na rynek w czasie 
Festiwalu” [Sowińska 1956]. Jednak jej prawdziwą pasją 
stało się projektowanie kostiumów teatralnych.

Wraz z mężem wyspecjalizowała się w projektach do lek-
kiego repertuaru, głównie w teatrach  muzycznych. Debiu-
towała projektami do Życia paryskiego  Ja cques’a Offenbacha 
wystawionego 5 grudnia 1955 w Operetce Warszawskiej 

(scenografię projektował Lech Zahorski). Spektakl stał się 
wydarzeniem artystycznym i pozostał w repertuarze sie-
dem lat. Publiczność i krytycy zachwycali się m.in. oprawą 
plastyczną przedstawienia, która tworzyła „harmonijne, 
choć dyskretne tło dla bajecznie kolorowych, praw-
dziwie paryskich kostiumów” [Żytomirski 1956]. Sama 

GRAŻYNA CHMIELEWSKA

Michelle Rachel Zahorska  
Janina Morawska  

 Jadwiga Grossman

Zapewne w jednym z najbliższych numerów sprawie biogramów poświęci
my więcej uwagi. W numerze pierwszym „Monitora ETP” prezentujemy trzy 

 najnowsze hasła w tym dziale autorstwa Grażyny Chmielewskiej.

W A R S Z T A T O W E
B I O G R A F I E

Michelle Zahorska w pracowni krawieckiej Teatru Rozmaitości 
w Warszawie podczas pracy nad kostiumami do Domu otwar
tego (reż. Ignacy Gogolewski, prem. 1987). Fot. Andrzej Marzec. 

Z przechowywanego w zbiorach IT archiwum teatru.

https://encyklopediateatru.pl/osoby/17611/michelle-zahorska
https://encyklopediateatru.pl/osoby/14043/lech-zahorski
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Zahorska mówiła o tym tak: „Działanie koloru na scenie 
to rzecz niesłychanie ważna. Ale to nie wszystko. Mówiąc 
o moich założeniach artystycznych, trzeba by zacząć od 
sprawy zasadniczej. Mianowicie scenografia nie jest histo-
rią sztuki! Kostium nie powinien być wierną kopią epoki! 
Powinien natomiast – poprzez wyciągnięcie syntezy i styli-
zacji – oddawać charakter epoki. Znajomość historii sztuki 
jest tu nieodzowna” [Sowińska 1956].

Jej projekty wyróżniały się wysublimowaną pro-
stotą, lekkością, wdziękiem, znakomicie współgrały ze 
scenografią (najczęściej pracowała wspólnie z mężem) 
i z miejsca podbiły stolicę. Pisano, że „stanowiły mały 
przewrót w dziedzinie kostiumu teatralnego” [tamże]. 
Należy dodać, że kiedy oboje Zahorscy zaczynali praco-
wać w teatrach, w polityce kulturalnej państwa w miej-
sce obowiązującego realizmu socjalistycznego zaczęły 
pojawiać się pierwsze próby nowego stylu. Jak zauwa-
żył Zenobiusz Strzelecki, „zanim krajowi artyści zdążyli 
się przestawić”, oni pierwsi zwrócili uwagę dekoracjami 
i strojami, które na tle przeważających dotąd monumen-
talnych szarości „musiały się podobać” [Strzelecki 1963, 
t. 2, s. 533]. Sztukę Zahorskiej publiczność mogła podzi-
wiać w kolejnych inscenizacjach Operetki warszawskiej 
takich, jak: Piękna Helena (1957) i Orfeusz w piekle (1960) 
Offenbacha, Bal z Fanfanem Jerzego Gaczka (1959), Dobra
noc, Bettino (1960) i Niedziela w Rzymie (1961) Gorniego 
Kramera, Miss Polonia Marka Sarta (1961). W Operetce 
w  Gliwicach projektowała stroje do Cnotliwej Zuzanny 
Jeana Gilberta (1955), w Operetce w Łodzi do Kiss, me Kate 
Cole Portera (1958). Była autorką kostiumów do Cyrulika 
sewilskiego  Gioacchino Rossiniego (1957), Aidy Giuseppe 
Verdiego (1958) i baletu Mazepa Tadeusza Szeligowskiego 
(1958) w Operze warszawskiej, do Złotego kogucika Niko-
łaja Rimskiego-Korsakowa w Operze Śląskiej w Bytomiu. 
Według Strzeleckiego to w spektaklach operetkowych 
najlepszy wyraz znajdowała „skłonność Zahorskich do 
lekkości” [Strzelecki 1963, t. 2, s. 533]. Podobała się bardzo 
ich oprawa plastyczna Pięknej Heleny, o której Jerzy Wal-
dorff pisał: „Do sukcesu operetki dekoracje i kostiumy 
małżeństwa Zahorskich przyczyniają się w ogromnej 
mierze. Dawno na scenach naszych nie widziałem nic, 
co byłoby w takim stopniu połączeniem taktu, smaku, 
kultury i dowcipu” [cyt. za: Panek 1978, s. 12–13]. Andrzej 
Jarecki podobnie pisał o Miss Polonii: „Jeszcze jeden suk-
ces przedstawienia, o którym nie można zapomnieć, to 
dekoracje i kostiumy, dzieło Michelle i Lecha Zahorskich. 
Tu nie było żadnego zawodu. Sam dowcip i sama radość. 
Znamy na pamięć pomysły dekoracyjne Zahorskich, za 
każdym razem jest to jakiś wariant ich stylu – ale zawsze 
w najlepszym guście” [Jarecki 1961].

Zahorska projektowała też do przedstawień w war-
szawskich teatrach dramatycznych. W Teatrze Ateneum 
stworzyła kostiumy do Pojedynku Johna Galsworthy’ego 
(1954), Neapolu, miasta milionerów Eduarda De Filippo 
(1955), Melodramatu Janusza Warmińskiego (1956), Lata 
Tadeusza Rittnera (1957), Tartuffe’a, czyli Świętoszka 
Molière’a (1957), Tramwaju zwanego pożądaniem Tennessee 
Williamsa (1958), w Teatrze Współczesnym do Zaproszenia 
do zamku Jeana Anouilha (1956), w Teatrze Ludowym do 
Pasożyta, czyli Sztuki zdobywania szczęścia Friedricha Schil-
lera (1956), w Teatrze Polskim do Achillesa i panien Artura 
Marii Swinarskiego (1956), Porfiriona Osiełka Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego (1958), w Teatrze Syrena 
do Madame SansGêne według Victoriena Sardou (1958), 
Domu otwartego Michała Bałuckiego (1961), Słomkowego 

Madame SansGêne, Teatr Syrena, Warszawa, prem. 15 listo-
pada 1958. Na zdjęciu Hanka Bielicka w kostiumie projektu 

Michelle Zahorskiej.

https://encyklopediateatru.pl/bookreader/?book=Strzelecki_PolPlastTeatr_t2&backurl=%2Fksiazka%2F824%2Fpolska-plastyka-teatralna-t-2&author=%3Ca+href%3D%22%2Fosoby%2F15476%2Fzenobiusz-strzelecki%22%3EStrzelecki%2C+Zenobiusz%3C%2Fa%3E&publisher=Pa%C5%84stwowy+Instytut+Wydawniczy&cover=/uploads/book/e04741936c5b67d6af0ffa1a1526a6b74cc27964/cover/polskaplastykateatralna.t.2.jpg&pdf=/ksiazka/824/pdf#page/533/mode/1up
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kapelusza Eugène’a Labiche’a (1961), w Teatrze Klasycz-
nym do Klubu kawalerów Bałuckiego (1960),  Żeglarza 
Jerzego Szaniawskiego (1961), w Teatrze im. Jaracza 
w Łodzi do Widoku z mostu Arthura Millera (1960).

Jej stroje, poza bogatą kolorystyką, wyróżniały się też 
znakomitym krojem. Jak pisano: „Pani Michelle posia-
dła sztukę kroju i dlatego kostiumy, które oglądaliśmy 
na warszawskich scenach tak znakomicie dopasowane 
są do figury i typu danego aktora czy aktorki” [Sowiń-
ska 1956]. Aktorkom dodawały urody, podkreślały zalety 
figury, a nawet kolor oczu, aktorom przydawały charme’u. 
Beata Artemska w Życiu paryskim nosiła długą, atła-
sową suknię, z biustem podkreślonym ciemną materią 
i długie, za łokcie rękawiczki, w Pięknej Helenie zgrabną 
figurę aktorki podkreślała zwiewna suknia z epoki fin 
de siècle’u, odsłaniająca ramiona i nogi w koronko-
wych pończochach. Mężczyźni nosili w tym spektaklu 
stroje stylizowane na greckie tuniki, w Cnotliwej Zuzannie 
ubrani byli w surduty ozdobione bogatym szamerunkiem, 
których przesadna elegancja podkreślała komizm postaci. 
Duże wrażenie robiły różnorodne kostiumy i nakrycia 
głowy kobiet w Zaproszeniu do zamku, a zwłaszcza prze-
piękna suknia Izabelli (grała ją Barbara Wrzesińska): 
jasna, rozłożysta, z dużym dekoltem, bufiastymi ręka-
wami, z przypiętymi różami uszytymi z materiału. Przy 

okazji wystawienia komedii Anouilha o pracy obojga 
małżonków pisano: „trzeba chyba powiedzieć, że Zahor-
scy stworzyli nowy styl w tej dziedzinie, styl bardzo inte-
resujący, znakomity kolorystycznie i tak już uformowany, 
że nie zaglądając do programu, można poznać ich robotę. 
Nie dlatego, by sami siebie naśladowali, ale że odbiega 
od prac wszystkich innych scenografów” [Woyciechow-
ska 1956]. Piękną, muślinową suknię, w delikatny kwia-
towy wzór, nosiła Antonina  Gordon-Górecka jako Maja 
w Lecie Rittnera. W tym przedstawieniu krój strojów i ich 
kolory przywoływały epokę fin de siècle’u, podkreślały 
nastrój spektaklu: „Na horyzoncie błękit morza, po któ-
rym suną żaglówki. Wchodzą panie i panowie w ślicz-
nych strojach, zaprojektowanych przez Michelle Zahor-
ską z leciutką aluzją do powracającej obecnie mody fin de 
siècle’u. Wąskie spodnie, specyficzne klapy, gorsety (…) 
jeszcze jedna aktualność z myszką, nie pozbawiona swo-
istego wdzięku” [Szydłowski 1957]. Podobały się kostiumy 
do Madame SansGêne – każda z sukien, które nosiła 
główna bohaterka (w tej roli Hanna Bielicka) ozdobiona 
była innymi detalami; zabawne były stroje mężczyzn: sur-
dut, kamizelka i duże żaboty profesora Eternela (Ludwik 
Sempoliński), groteskowe gwiazdy przypięte do piersi 
Napoleona (Kazimierz Brusikiewicz) i ministra Fouché 
(Kazimierz Rudzki). Galerię zabawnych postaci stworzyła 

Achilles i panny, reż. Karol Borowski, kost. Michelle Zahorska, dek. Lech Zahorski, Teatr Polski, Warszawa, prem. 15 września 1956. 
Na zdję ciu: Renata Kossobudzka, Leokadia Pancewicz-Leszczyńska, Jan Ciecierski, Aleksander Żabczyński. Fot. Franciszek  Myszkowski
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Zahorska w Domu otwartym: panie nosiły tu suknie 
z mnóstwem ozdób, falbanek i koronek, panowie bawili 
komicznymi fryzurami. Ważne były też w propozycjach 
Zahorskiej rekwizyty: wachlarze, rękawiczki i parasolki 
aktorek, zawadiackie wąsiki, laseczki i monokle aktorów. 
Nieraz przesadne, wyrażały skłonność Zahorskiej do 
groteski i zabawnej karykatury, jak np. w stylizowanych 
kostiumach do Achillesa i panien oraz do Porfiriona Osiełka.

Artystka projektowała też kostiumy do filmów: Desz
czowy lipiec (1957), Pociąg (1959), Krzyżacy (1960).

Po rozstaniu z mężem w 1968 Zahorska wyjechała 
z dwójką dzieci do Francji, projektowała stroje dla pary-
skich domów mody, malowała na jedwabiu, z którego szyła 
potem szale i suknie. Zajmowała się malarstwem, a jej 
obrazy prezentowane były na wystawach i aukcjach dzieł 
sztuki. W latach osiemdziesiątych projektowała kostiumy 
do przedstawień w paryskim Théâtre du Petit Miroir.

Do Polski przyjechała jeszcze raz, gdy na zaprosze-
nie Zahorskiego, z okazji czterdziestolecia jego pracy 
artystycznej, projektowała kostiumy do Domu otwartego 
w Teatrze Rozmaitości w Warszawie (premiera odbyła 
się 29 stycznia 1987). W wywiadzie, którego udzieliła 
wówczas „Expressowi Wieczornemu”, wyjaśniła, co jest 
dla niej istotne w kostiumie teatralnym: „Najważniejsze 
są barwne plamy, które muszą «grać» na scenie, współ-
brzmieć ze scenografią, dopiero potem szczegóły. Dla-
tego zawsze chodzę na próby, przypatruję się, jak ożywają 
moje projekty, jak się mają do tła, czasami to i owo zmie-
niam, poprawiam. Przyznam, że wspaniale pracuje nam 
się z Lechem” [cyt. za: Kubik 1986].

Zmarła w Vanves, w swoim domu na przedmieściach 
Paryża. Pochowana została na cmentarzu w Clamart.
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JANINA MORAWSKA (Dzierżykraj-Morawska), z domu 
Serkowska
ur. 27 kwietnia 1897, Charków – zm. 15 października 1970, 
Poznań.

Autorka słuchowisk radiowych, sztuk teatralnych i adap-
tacji scenicznych, recenzentka.

Była córką Stanisława Serkowskiego, lekarza i bak-
teriologa, oraz Władysławy z Frankowskich. Jej młod-
szymi siostrami były Zofia 1° v. Woyzbun, 2° v. Romań-
ska, plastyczka, i Maria Wiercińska, reżyserka. Wkrótce 
po jej urodzinach rodzina przeprowadziła się do Łodzi, 
a w 1906 do Warszawy. W 1912 Janina Serkowska ukoń-
czyła naukę w Zakładzie Naukowym Cecylii Plater-

-Zyberkówny. Przez trzy lata uczęszczała na kursy War-
szawskiego Towarzystwa Naukowego i 6 października 
1916 przed Komisją Delegacji Egzaminacyjnej zdała 
egzamin dojrzałości. Dzień później zaczęła studia na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego 
(studiowała filologię polską), a 30 października wyszła za 
Franciszka Morawskiego, architekta, z którym współpra-
cowała przy kilku projektach architektonicznych. Zali-
czyła pięć semestrów studiów, ostatni był semestr zimowy 
1917/18. W czasie wojny polsko-bolszewickiej należała do 
Koła Akademiczek, pracowała w Czerwonym Krzyżu. 

W 1917 debiutowała w miesięczniku młodzieży aka-
demickiej „Pro Arte et Studio”. W dziale Nowele, impre
sje, proza poetycka zamieszczono jej Prawdę o bajce. Odtąd 
stale zajmowała się twórczością literacką. Pisała sztuki 
teatralne dla dzieci i dorosłych. W 1930 w Teatrze 
Jaskółka w Warszawie wystawiono jej widowisko Czary 

Fot. z dokumentów ZASP w zbiorach Instytutu Teatralnego.
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i kolory, na które składała się m.in. jedno aktówka Antena 
w karczmie „Rzym”. 

Dla dorosłych napisała tragikomedię Sobowtór, wysta-
wioną w 1932 w kierowanym przez Irenę Solską Teatrze 
im. Żeromskiego na Żoliborzu w Warszawie w reżyse-
rii Juliusza Osterwy, oraz dramat obyczajowy Łańcuch, 
wystawiony w 1935 w warszawskim Teatrze Nowym 
w reżyserii Stanisławy Wysockiej. Już w Sobowtórze, któ-
rego Tadeusz Boy-Żeleński nazwał „bajką dla doro-
słych”, zaznaczyła się charakterystyczna dla jej twórczo-
ści atmosfera z pogranicza jawy i snu, pełna tajemnic, 
niedopowiedzeń, fatalizmu. Sztukę tę recenzenci 
teatralni potraktowali raczej pozytywnie, natomiast Łań
cuch wywołał falę krytyki. Podobały się za to jej utwory 
wystawiane w Teatrze Szkolnym Instytutu Reduty: baśń 
Zabawa w króla (1935) i adaptacja Opowieści wigilijnej 
Charlesa Dickensa (1937).

Uznanie zdobyła jako autorka radiowa. Swoje pierwsze, 
najbardziej znane słuchowisko Miasto Santa Cruz napi-
sała w 1933; w tymże roku nadała je rozgłośnia radiowa 
w Wilnie, a w następnych latach jeszcze rozgłośnie w Ber-
linie (1936) i w Warszawie (1937). Bohaterką utworu była 
telefonistka, która zginęła na stanowisku ostrzegając 
mieszkańców miasta przed zbliżającym się cyklonem. 
Tuż przed II wojną światową, amerykańska wytwór-
nia filmowa starała się o zakup praw do tego słuchowi-
ska z zamiarem adaptowania go na scenariusz filmowy.

Janina Morawska była jedną z pierwszych autorek 
piszących oryginalne teksty specjalnie dla radia. W kon-
kursie radiowym na sztukę dla Teatru Wyobraźni ogło-
szonym w czerwcu 1934 otrzymała pierwszą nagrodę za 
słuchowisko Zioła i kamienie. Trzecią nagrodę przyznano 
wtedy Marii Wiercińskiej za Niebezpieczne życie (nagrody 
wręczono 29 stycznia 1935). W latach 1935–1939 praco-
wała w rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie. Napi-
sała wtedy około trzydziestu słuchowisk, z których gło-
śniejsze to: Dom w nocy (1935), Trzecie i ostatnie drzwi (1936), 
Las i Gość z Ameryki (1938), a także powieść radiową Mam 
13 lat (1939). Wypowiadała się na łamach prasy na temat 
teatru radiowego (np. w 1935 w „Pionie” ogłosiła szkic teo-
retyczny Z doświadczeń autorów radiowych) oraz kina (np. 
w 1933 w konkursie „Wiadomości Literackich” otrzymała 
nagrodę za pracę Człowiek współczesny w filmie). Pod-
czas II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Dzia-
łała w konspiracji. Od jesieni 1942 prowadziła sekretariat 
Wydziału Legalizacji i Techniki Wywiadu AK pod kierow-
nictwem Stanisława Jankowskiego „Agatona”. Roznosiła 
pocztę, dokumenty, broń, nadzorowała pracę łączniczek.

Po wojnie, w latach 1945–1947 Morawska była kierow-
niczką literacką w Miejskich Teatrach Dramatycznych 
(MTD) w Warszawie, redagowała czasopismo „Scena 
i Widownia”. Napisała w tym czasie sztukę w jednym 
akcie pt. Lawina, adaptowała na scenę Placówkę Bole-
sława Prusa, wystawioną w grudniu 1945 w Teatrze 
Powszechnym (scena MTD), w 1946 w Teatrze Miejskim 
w Częstochowie, w 1947 w Teatrze Miejskim w Białym-
stoku i Teatrze dla Dzieci Wesoła Gromadka w Krakowie. 

W tym czasie współpracowała też z radiem; w 1946 roz-
głośnia warszawska nadała jej słuchowisko Więzień z Bas-
tylii według Opowieści o dwóch miastach Dickensa (później 
przerobiła je na scenę). W 1947 zamieszkała w Poznaniu, 
ponieważ mąż otrzymał w tym mieście pracę. Na prze-
łomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych związana była 
ze środowiskiem skupionym wokół księdza Jana Ziei 
i utworzonego przezeń w Słupsku Uniwersytetu Ludo-
wego, przyjaźniła się m.in. z Jerzym Zawieyskim i Leonią 
Jabłonkówną.

Publikowała recenzje i artykuły w „Głosie Wielkopol-
skim” i „Gazecie Poznańskiej”. W styczniu 1950 w Teatrze 
Młodego Widza w Poznaniu miał premierę jej montaż 
Twardowski wczoraj i dziś, na który składały się ballada 
Mickiewicza oraz Antena w karczmie „Rzym”. W 1954 sztukę 
Sobowtór, adaptowaną na słuchowisko, nadała rozgło-
śnia radia francuskiego w Paryżu, reżyserował Broni-
sław Horowicz. Starała się o wystawianie swych utworów 
i adaptacji na scenach teatralnych w kraju, kilka lat zabie-
gała o wystawienie Więźnia z Bastylii. Z powodu kłopotów 
z cenzurą i Centralnym Zarządem Teatrów sztukę wysta-
wiono dopiero w 1956 pod tytułem „105” Wieża Północna 

Janina Morawska, Sobowtór, reż. Juliusz Osterwa, Teatr im. 
Żeromskiego, Warszawa, prem. 2 maja 1932. Nina Świerczewska 

w roli Panny Młodej. Fot. Van-Dyck, NAC
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w Teatrze Młodej Warszawy. Powodzeniem cieszyła się 
natomiast jej adaptacja Świerszcza za kominem Dickensa, 
wystawiana w wielu teatrach, m.in. w Teatrze Dolno-
śląskim we Wrocławiu (1948), Teatrze im. Aleksandra 
Węgierki w Białymstoku (1950), Miejskim w Świdnicy 
(1951), Ziemi Pomorskiej w Toruniu (1952), Dramatycznych 
w Szczecinie (1952), Teatrze Powszechnym w Warszawie 
(1953), Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (1955).

W sezonie 1955/56 została kierowniczką literacką Teatru 
Lalki i Aktora (od 1957 pod nazwą „Marcinek”) w Pozna-
niu i była nią do końca sezonu 1959/60. Współpracowała 
tu z Joanną Piekarską, która reżyserowała sztukę Moraw-
skiej Koziołki na wieży (1956), a potem jej kolejne ada-
ptacje: Janka Wędrowniczka według Konopnickiej (1957), 
Dziadka Zmruż-Oczko według Andersena (1959), Młynek 
do kawy według Gałczyńskiego (1960). Wystawiane były 
też jej sztuki: Dobranoc, Piotrusiu (1960 w Teatrze Dzieci 
Zagłębia w Będzinie, w reżyserii Jana Dormana), Kolo
rowe ptaki (1961 w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie), 
Wesoły listonosz (1962, też w Szczecinie), Gwiezdne wagary 
(wspólnie z Leszkiem Prorokiem, 1964, również w szcze-
cińskiej „Pleciudze”). W roku 1964 z Janiną Hartwig napi-
sała scenariusz filmu animowanego Koziołki na wieży.

Działała w amatorskim ruchu teatralnym. Była kie-
rowniczką literacką zespołu teatralnego przy Woje-
wódzkim Domu Kultury w Poznaniu, współpracowała 
z Centralną Poradnią Amatorskiego Ruchu Artystycz-
nego. W 1965 napisała scenariusz widowiska dla mło-
dzieży pt. Pozwólcie nam marzyć, oparty na fragmentach 
książek Janusza Korczaka. W tymże roku w poznańskim 

„Nurcie” opublikowała szkic Walka Bogusławskiego o teatr 
w  Wielkopolsce.

W Poznaniu była postacią znaną, zasłużoną dla teatru 
i kultury miasta. W 1964 otrzymała odznakę Zasłużo-
nego Działacza Kultury. Pochowana została na poznań-
skim cmentarzu Junikowo.
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JADWIGA GROSSMAN,  
zamężna Ryll-Nardzewska
ur. 19 grudnia 1923, Włocławek – zm. 13 marca 1985, Wrocław.

Aktorka, pedagog.

Pochodziła ze spolonizowanej rodziny żydowskiej. 
Była córką Juliana (urzędnika w magistracie we Wło-
cławku) i Marii (nauczycielki w szkole muzycznej), żoną 
Czesława Ryll-Nardzewskiego (1926–2015), profesora 
matematyki na Uniwersytecie we Wrocławiu, członka 
PAU i PAN. W 1939 roku w rodzinnym mieście ukoń-
czyła Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Po wybuchu 
II wojny światowej, wysiedlona z rodziną do General-
nego Gubernatorstwa, zamieszkała w Warszawie. Według 
własnej relacji uczęszczała na tajne komplety Liceum im. 
Marii Skłodowskiej-Curie i otrzymała pełne świadectwo 
maturalne. Zaczęła studiować filologię czeską, potem 
polską na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, współ-
pracowała z pismem „Sztuka i Naród”. Jej brat zarabiał 
na utrzymanie matki i siostry (ojciec zginął w 1943) jako 
kelner, potem skrzypek w kawiarni „U Aktorek”. Przed 
wybuchem Powstania Warszawskiego wyjechała z matką 
do Radzynia na Lubelszczyźnie i tu dotrwały do końca 
wojny. Już od jesieni 1944 pracowała jako bibliotekarka 
w Liceum im. A. i J. Vetterów. Po wyzwoleniu Warszawy 
i wznowieniu działalności Uniwersytetu kontynuowała 
studia i pracowała jako nauczycielka języka polskiego 
w Gimnazjum Kupieckim na Pradze. Absolutorium otrzy-
mała w 1948 i jeszcze w tym samym roku została przyjęta 

Fot. z dokumentów ZASP w zbiorach Instytutu Teatralnego.

http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/historia/link3
https://encyklopediateatru.pl/osoby/67529/jadwiga-grossman-nardzewska
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Michelle Rachel Zahorska, Janina Morawska,  Jadwiga Grossman

na Wydział Aktorski warszawskiej PWSA (od 1949 PWST) 
z siedzibą w Łodzi. Po ukończeniu studiów w 1950 zaanga-
żowała się do Teatru Ateneum, ale na czas remontu teatru 
wyjechała do Szczecina. Do 28 lutego 1951 grała w szcze-
cińskim Teatrze Polskim, a następnie, do 30 czerwca 
1953, w Ateneum, m.in. Dominique w Pociągu do Marsylii 
Krzysztofa Gruszczyńskiego). W 1951–1953 była asystentką 
Zofii Małynicz i Janiny Romanówny na Wydziale Aktor-
skim PWST w Warszawie.

Od sezonu 1953/54 do połowy 1955/56 i w sezonie 
1957/58 występowała w Teatrze im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie. Grała role drugoplanowe takie, jak np.: 
Michasiowa (Panna Maliczewska Gabrieli Zapolskiej), 
Wanda Malska (Dwie blizny Aleksandra Fredry), Mańka 
(Dom na Twardej Kazimierza Korcellego), Mańka (Pan 
Damazy Józefa Blizińskiego); czasem asystowała reżyse-
rom. Działała w amatorskim ruchu teatralnym; na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej prowadziła zespół 
dramatyczny, swoich podopiecznych uczyła dykcji, recy-
tacji, przygotowywała spektakle. Pracowała też w roz-
głośni Polskiego Radia w Lublinie, gdzie również uczyła 
operowania głosem i występowała w audycji Z anteną 
na bakier. W 1956 została kierowniczką Wojewódzkiego 
Wydziału Kultury w Lublinie. Funkcję tę sprawowała 
krótko, bo w tym samym roku wyszła za Czesława Ryll-

-Nardzewskiego i wyjechała z mężem do Wrocławia.
Do pracy w teatrze wróciła po prawie dwudziesto-

letniej przerwie. W latach 1968–1971 była zaangażo-
wana w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Praco-
wała przy inscenizacjach utworów Stefana Żeromskiego 
Róża i Przedwiośnie (1968) oraz Juliusza Słowackiego 
Samuel Zborowski (1970): uczyła sposobu mówienia zgod-
nego z charakterem utworu i konwencją inscenizacji. 
Wystąpiła w kilku rolach, jako: Ciotka Wala (Paternoster 
 Helmuta Kajzara, 1970), Pani Phineuss (Szczęśliwa przy
stań Johna Ardena, 1971), Orgonowa (Damy i huzary Alek-
sandra Fredry, 1971). W latach 1972–1976 uczyła wymowy 
na Wydziale Lalkarskim filii krakowskiej PWST we 
Wrocławiu.

Bibliografia

Almanach Sceny Polskiej 1944–1959 (zapis cyfrowy); Drecki M., Pani 
Wisia, „Gazeta w Lublinie” 1998 nr 43; Jego siła nas urzekła… Szkice 
i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, red. Adrian Leszek Gzella, 
Lublin 1985; Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego 
w Krakowie. W trzydziestolecie istnienia, oprac. Emil Orzechowski, 
Kraków 1977; Warszawska szkoła teatralna. Szkice i wspomnienia, 
Warszawa 1991.
Archiwalia: Akta Jadwigi Grossman w Archiwum Uniwersytetu 
Warszawskiego (rejestr powojenny) oraz w Instytucie Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Paternoster, reż. Jerzy Jarocki, Teatr Współczesny im.  Wier-
cińskiego, Wrocław, prem.  22 października 1970. W głębi, 

 pierwsza z prawej Jadwiga Grossman (Ciotka Wala).  
Fot. Wojciech Plewiński

Damy i huzary, Teatr Współczesny im. Wiercińskiego,  Wrocław, 
prem. 7 grudnia 1971. Pierwsza z lewej Jadwiga Grossman 

( Orgonowa). Fot. Grażyna Wyszomirska

GRAŻYNA CHMIELEWSKA – absolwentka Wydziału Wiedzy 
o Teatrze PWST w Warszawie. Teatrolog, dokumentalista, kierownik 
Pracowni Leksykograficznej IS PAN.

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
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W pierwszej odsłonie Encyklopedii, w listopadzie 
2015 roku, na naszej platformie cyfrowej znalazło się 
około:

• 80 000 rekordów osób (oczywiście o różnym stopniu 
kompletności informacji),

• 58 000 rekordów przedstawień (oczywiście w różnym 
stopniu kompletności dokumentacji),

• 16 000 zdigitalizowanych programów teatralnych,
• 22 000 afiszy i plakatów,
• 95 000 zdjęć,
• 50 000 recenzji.

Zasób własny ETP tworzyło na początku 200 haseł 
rzeczowych i 250 cyfrowych wersji książek.

W czerwcu 2022 roku zrobiliśmy scontrum i okazało się, 
że stan cyfrowych magazynów ETP wygląda następująco:

• 94 471 rekordów osób,
• 72 451 przedstawień,
• 28 270 programów teatralnych,
• 28 618 afiszy i plakatów,
• 153 533 skatalogowanych zdjęć, 87 643 skanów, 

79 657 zdjęć publikowanych,
• 95 832 recenzje,
• 314 845 innych tekstów

 oraz 931 książek, 82 tytuły czasopism (często wielorocz-
nikowe), 337 haseł rzeczowych.

W zbiorze multimediów można znaleźć ponad 
4 000 zapisów i nagrań nadsyłanych do PDT przez teatry 
lub twórców oraz rejestracje wydarzeń i spektakli prezen-
towanych w siedzibie Instytutu Teatralnego. Większość 

z nich – oznaczona w Encyklopedii ikoną  – jest udostęp-
niana w siedzibie IT. Z kolei znak otwartej kłódki  ozna-
cza materiały dostępne online bez ograniczeń. Staramy się, 
aby było ich coraz więcej. W numerze drugim „Monitora” 
przedstawimy pierwsze kolekcje – podzbiory, dzięki któ-
rym łatwiejsza będzie nawigacja po tym „oceanie”.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy rozwiązania umoż-
liwające dołączanie do materiałów audiowizualnych 
transkrypcji (a także audiodeskrypcji czy dzielenia tran-
skrypcji na rozdziały), korzystając z oprogramowania do 
zamiany mowy na tekst oraz nowej wersji odtwarzacza 
multimediów. Chodzi tu nie tylko o zwiększenie dostęp-
ności ETP dla osób z niepełnosprawnościami, lecz także, 
dzięki wyświetlaniu transkrybowanego tekstu obok filmu 
w formie interaktywnego panelu z wyszukiwarką, o uła-
twienie każdemu użytkownikowi szybkiego dotarcia do 
interesującego fragmentu nagrania. Jak się to spraw-
dza, można zobaczyć, przeglądając nagrania oznaczone 
na liście multimediów dodatkową ikonką , np. Odci-
nek 23 serialu 250 lat teatru publicznego, rozmowy z cyklu 
Czas na dramat z Marią Wojtyszko i Martą Guśniowską 
albo film Profesor. Wspomnienie o Zbigniewie Raszewskim. 
Przyglądamy się uważnie rozwojowi oprogramowania do 
automatycznego rozpoznawania twarzy – takie narzędzie 
w ETP byłoby bardzo pomocne przy identyfikacji akto-
rów na zdjęciach archiwalnych.

Praca ze zbiorem cyfrowym, jakim jest ETP – mam na 
myśli nie tylko jego wielkość, zagadnienia prawnoautorskie, 
ale także różne aspekty wirtualności – jest dzisiaj zadaniem 
tylko pozornie wykraczającym poza teatrologiczne dysku-
sje. Świat sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości, 
obecny przecież w teatrze (np. ekspery menty z virtual reality), 
dotyczy bezpośrednio zagadnień związanych z dokumen-
towaniem, długim  przechowywaniem, bezpieczeństwem, 
kontrolowanym udostępnianiem oraz ponownym użyciem 

ETP i Pracownia Dokumentacji Teatru  

Zasób Encyklopedii Teatru Polskiego jest w 90% cyfrowym odwzorowaniem 
archiwaliów gromadzonych w Pracowni Dokumentacji Teatru im.  Barbary 
 Krasnodębskiej w Instytucie Teatralnym oraz tworzonych tam baz danych – 
osób i  przedstawień. Do historii tego zbioru, a także bieżącej działalności PDT 
będziemy często się odwoływać, bo teoria, ale przede wszystkim  praktyka 
 dokumentowania mocno się z tym miejscem wiąże. Na początek zachęca
my do korzystania z przygotowanego kilka lat temu Przewodnika po zbiorach,  

dostępnego w ETP w formie elektronicznej.

https://encyklopediateatru.pl/multimedia/4672/250-lat-teatru-publicznego-w-polsce-odcinek-23-aktorzy-oglaszaja-bojkot-telewizji-zima-19811982
https://encyklopediateatru.pl/multimedia/4672/250-lat-teatru-publicznego-w-polsce-odcinek-23-aktorzy-oglaszaja-bojkot-telewizji-zima-19811982
https://encyklopediateatru.pl/multimedia/4550/cykl-czas-na-dramat-rozmowa-z-marta-gusniowska
https://encyklopediateatru.pl/multimedia/4550/cykl-czas-na-dramat-rozmowa-z-marta-gusniowska
https://encyklopediateatru.pl/multimedia/4681/profesor-wspomnienie-o-zbigniewie-raszewskim
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/727/przewodnik-po-zbiorach-pracowni-dokumentacji-teatru-im-barbary-krasnodebskiej
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dokumentów. Dotyczy także statusu  ontologicznego mate-
riałów cyfrowych, które to zagadnienie jest niezwykle 
 ciekawe.

Wykorzystanie AI (ang. Artificial Intelligence) w róż-
nych dziedzinach nauki, także w humanistyce i sztuce, 
przyniosło już spektakularne efekty – sztuczna inteligen-
cja pisze powieści, tworzy dzieła malarskie. Encyklope-
dia – jako bogaty zasób materiałów dziedzinowych, upo-
rządkowanych, opatrzonych metadanymi – jest zbiorem 
bardzo interesującym dla badań nad możliwościami tech-
nologii AI. Szczególnie w obliczu kolejnej transformacji 
Internetu (Web 3.0, Metaverse). Czy awatary będą pisać 
rozprawy i otrzymywać tytuły naukowe? Pytanie nie 
brzmi „czy” – ale „kiedy” ludzie przestaną być jedynymi 
autorami takich prac, jak szybko algorytmy będą w stanie 
automatycznie przeszukiwać literaturę przedmiotu i for-
mułować wnioski publikowane w artykułach spełniają-
cych najwyższe standardy badań.

Z naszego zasobu dostępnego w domenie publicznej 
korzysta w swoich pracach DARIAH–PL, polska część 
europejskiej infrastruktury badawczej Digital Research 
Infrastructure for the Arts and Humanities. DARIAH 
to platforma wymiany wiedzy, metod i infrastruktury 
badawczej w humanistyce i sztuce. Jej celem strategicz-
nym jest ułatwienie długoterminowego dostępu do 
wspólnie wypracowanych cyfrowych narzędzi i danych 
badawczych. Grupy robocze zajmują się między innymi: 
narzędziami do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych, 
cyfryzacją procesu tłumaczenia, metodami i narzędziami 
lingwistycznej analizy tekstu, cyfrową lingwistyką stoso-
waną i translatoryką, korpusową literatura badawczą dla 
polszczyzny, cyfrowymi archiwami kobiet, cyfrową slawi-
styką. Może badacze teatru zainicjują powołanie nowego 
zespołu? Na przykład do badania wpływu nowych tech-
nologii na poszerzenie teatralnej rzeczywistości.

Dorota Buchwald

BAZA PRZEDSTAWIEŃ

Tworzona w Pracowni Doku-
mentacji Teatru im. Barbary 
Kras nodębskiej baza przedsta-
wień rejestruje wszystkie wysta-
wienia sztuk teatralnych na 
scenach polskich. Jest systema-
tycznie obudowywana cyfrową 
wersją archiwaliów gromadzo-
nych w Pracowni. We wrze-
śniu 2011 roku uruchomiony 
został nowatorski system roz-
budowy wirtualnego archi-
wum zgodny z potrzebami 
odbiorców, którzy sami decy-
dują o kolejności digitalizacji materiałów dokumental-
nych. Specjalnie zaprojekto wany komunikator – formu-
larz „zamów materiały” – umieszczony pod każdą realizacją 

w bazie przedstawień ETP pozwala odbiorcom wskazy-
wać niezbędne im materiały, które następnie poddawane są 
cyfryzacji i publikowane online – miniatury zdjęć, program 
w postaci przeszukiwalnego pliku PDF, afisz/plakat, recenzje 

– w wersji tekstowej i od kilku miesięcy także w formie PDF. 
W ten sposób powstaje zasób trwale dostępnych w prze-
strzeni wirtualnej dokumentów, będący dokładną odpowie-
dzią na potrzeby użytkowników. Kolejność digitalizacji nie 
jest ustalana arbitralnie, ale podąża za rzeczywistym zainte-
resowaniem odbiorców.

Formularz „zamów materiały” widoczny jest w ETP po 
zalogowaniu się do sekcji Pracownia. Logowanie zapew-
nia też biblioteczny dostęp do materiałów, które nie mogą 
być udostępniane w Internecie w pełnym zakresie.

Monika Krawul

REDAKCJA@ENCYKLOPEDIATEATRU.PL

Formularz „zamów materiały”, na wzór zamówienia 
bibliotecznego, pozwala na bezpośredni kontakt z dyspo-
nentem źródeł. Na inny rodzaj kontaktu, wymianę opi-
nii, a czasem i bardziej złożoną korespondencję, pozwala 
przycisk „zasugeruj zmiany” umieszczony w zbiorze 
narzędzi na każdej stronie Encyklopedii. Formularz jest 
prosty, a sugestie trafiają pod adres mailowy redakcja@
encyklopediateatru.pl.

Nie znalazłam generalnej zasady, dlaczego  czasem 
sugestii jest więcej, a czasem mniej, ale pewne jest, że 
w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku przycisk został 
użyty 190 razy. Każdy sugerujący zmianę otrzymał 
odpowiedź, czy jest ona możliwa do wprowadzenia 
i w jaki sposób się to odbędzie. Sugestie dotyczyły naj-
częściej pomyłek w datach, rozdzielenia lub połącze-
nia osób występujących pod tymi samymi lub różnymi 
nazwiskami, dopisania pozycji do dorobku artystycz-
nego, zmiany nazwiska, uwzględnienia roli lub funkcji 
nieuwzględnionej w programie, literówek. Część kore-
spondencji dotyczyła sugestii przekształcenia bazy osób 
w format bardziej przydatny agencjom aktorskim lub 
producentom filmowym (galeria zdjęć prywatnych, infor-
macje o wymiarach, umiejętnościach, hobby). Zdarzyło 
się kilka propozycji przekazania archiwaliów do zasobów 
ETP, napisania własnych biogramów lub biogramów 
członków rodziny, ale też prośby o usunięcie pewnych 
zapisów z nie do końca jasnych powodów. Jeden wątek 
korespondencji dotyczył tematu niniejszego numeru 

„Monitora”, więc go przytaczam dla przykładu:

Szanowni Państwo, mam pytanie bibliograficzne. Na stro-
nie ETP dostępne są opisy przedstawień – w postaci solid-
nych opracowań, przygotowanych przez badaczy teatru. 

https://dariah.pl
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
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To jest publikacja cyfrowa, ale czy posiada ISBN lub jakiś 
odpowiednik dla publikacji cyfrowych? Moje pytanie bierze 
się stąd, że chcieliśmy wciągnąć do bazy PBN tekst naszego 
pracownika, ale bez ISBN czy e-ISBN to się nie uda. Będę 
wdzięczna za choćby małą informację w tej sprawie.

Po odpowiedzi zapowiadającej „Monitor ETP”:

Serdecznie dziękuję za błyskawiczną odpowiedź i życzę 
powodzenia w tych przedsięwzięciach. Może to niezręcznie 
przy tej okazji, ale nie mogę się powstrzymać: jako użytkow-
niczka dziękuję za całą ETP, która jest nieocenioną pomocą 
w badaniach nad teatrem, kopalnią wiedzy, a przy tym jest 
tak bardzo atrakcyjna i przyjazna w odbiorze.

Namawiamy do bardziej śmiałego korzystania z tej 
formy kontaktu z ETP, również do sugerowania nowych 
haseł rzeczowych, wpisów do kalendarium, uwzględnie-
nia ciekawego archiwum cyfrowego lub nowego projektu 
badawczego. Zachęcamy!

Dorota Buchwald

NOWOŚCI W ARCHIWUM

Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasno-
dębskiej od początku swego istnienia, czyli od przeszło 
pół wieku, wzbogaca swój zasób o zbiory powierzone jej 
w postaci darów lub depozytów, przekazywane zarówno 
przez instytucje, jak i osoby prywatne – artystów i ich 
spadkobierców. 

Darom i depozytom, które są najlepszym dowodem 
budowanego przez lata zaufania, Pracownia zawdzię-
cza swoje bogactwo i różnorodność. Do naszych zbio-
rów oprócz „zwyczajnej” dokumentacji przedstawień, 
trafiają także bezcenne dla badaczy teatru dokumenty 
i pamiątki: fotografie z życia zawodowego i prywatnego, 
ze spektakli i zza kulis, programy i plakaty teatralne 
z wpisami współtwórców, wyselekcjonowane wycinki 
prasowe, korespondencja, dzienniki, pamiętniki, egzem-
plarze sztuk z rękopiśmiennymi uwagami i wiele 
innych. Świadomie kolekcjonujemy nawet najmniej 
oczywiste drobiazgi, wierzymy bowiem, że zestawie-
nie ze sobą różnorodnych śladów przeszłości służy kon-
tekstualizacji prowadzonych badań i zmniejsza uczu-
cie bezradności, z jakim często borykają się teatrolodzy. 

W ostatnich miesiącach zbiory Pracowni wzbogaciły 
się o cymelia przekazane przez prof. dr. hab. Romana 
Taborskiego i prof. dr. hab. Piotra Mitznera, pamiątki po 
Mirosławie Dubrawskiej darowane przez córkę – Joannę 

Hübner-Wojciechowską, dokumenty Marcela Kochań-
czyka i Edwarda Skargi nadesłane z Teatru Rozrywki 
w Chorzowie, pierwszą część materiałów z archiwum 
domowego Barbary Kraff tówny. W najbliższym czasie 
zdeponowane zostaną w Pracowni archiwa artystyczne 
Teatru Studio z okresu dyrekcji Józefa Szajny (w związku 
z tworzeniem Wirtualnego Archiwum Józefa Szajny) oraz 
Teatru Scena  Prezentacje.

Mateusz Żurawski

NAZYWAM SIĘ „PONAD MILIJON”

To nie kwestia Konrada z awangardowej inscenizacji 
Dziadów. Tak może o sobie powiedzieć statystyczny użyt-
kownik ETP.

Według raportów Google Analytics w roku 2021 odwie-
dziło strony naszej Encyklopedii 1 183 975 użytkowników 
(1 567 872 sesji, 2 986 777 odsłon). W tym roku, do końca 
czerwca do ETP zajrzały już 502 262 osoby, można się 
więc spodziewać, że do końca grudnia będzie to znowu 
ponad milion. 62,2% naszych odbiorców zostało rozpo-
znanych przez GA jako kobiety. W podziale na kategorie 
wiekowe liderami są osoby w wieku 35–44 lata (22,47%), 
po nich 45–54 lata (18,35%) i 65+ (18,04%). 12,88% użytkow-
ników stanowią osoby w wieku „studenckim” (18–24 lata).

Zdecydowana większość odbiorców łączy się z ETP 
– co może oczywiste – z terenu Polski (92%), następne 
w kolejności są Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjedno-
czone. System zarejestrował połączenia ze wszystkich 
kontynentów (np. 477 z Australii) i większości krajów 
świata (odnotowano nawet pojedyncze łączenia z Gren-
landii, Somalii czy Wysp Fidżi). Wśród regionów Polski 
palma pierwszeństwa należy do województwa mazowiec-
kiego (33,58%), za nim jest śląskie, następnie małopolskie, 
wielkopolskie i dolnośląskie. 

Wśród 1 158 polskich miejscowości, które pojawiły się 
w systemie, prym wiedzie Warszawa (30,41%). Kolejne 
miejsca w tej klasyfikacji zajmują: Wrocław, Kraków, 
Poznań, Katowice i Łódź, a dalej inne miasta, które są sie-
dzibami teatrów instytucjonalnych (na ogół, bo pomiędzy 
Zieloną Górę i Radom wskoczyła Dąbrowa Górnicza bez 
stacjonarnego teatru).

63% odbiorców korzysta z ETP za pomocą urządzeń 
mobilnych (77% to użytkownicy telefonów z Andro-
idem; 20% używa iPhone’a). Wśród komputerów stacjo-
narnych i laptopów zdecydowaną większość stanowią 
maszyny z systemem Windows (85%), następnie kompu-
tery Apple’a (13,5%); zaledwie 1,4% korzysta z Linuxa.

Janusz Legoń

MONIKA KRAWUL – absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Dokumentalistka, specjalistka od baz danych,  
zastępczyni kierownika Pracowni Dokumentacji Teatru IT. 

MATEUSZ ŻURAWSKI – absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze AT w Warszawie. Historyk teatru, dokumentalista, edytor,  
kierownik Pracowni Dokumentacji Teatru IT.
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R E D A K C Y J N E
K S I Ą Ż K I

Za sprawą tegorocznych nominacji kolekcja książek 
w Czytelni powiększyła się o Kryptę Gustawa Zbigniewa 
Majchrowskiego, Szarą strefę awangardy i inne szkice Ewy 
Guderian-Czaplińskiej oraz Polską awangardę teatralną 
1919–1939, opracowanie redakcyjne i wybór Dorota Fox 
i Dariusz Kosiński. Otrzymaliśmy też zgodę od wydawcy 
na zamieszczenie w Czytelni fragmentu (wstęp i pierw-
szy rozdział) książki, która tegoroczną nagrodę otrzymała 

–  Dejmka Magdaleny Raszewskiej. 
Dzięki uprzejmości autorów możemy opublikować 

w „Monitorze” laudacje, które towarzyszyły prezenta-
cjom nominowanych książek na uroczystości wręczenia 
Nagrody PTBT 25 kwietnia 2022.

Leszek Kolankiewicz 
o Krypcie Gustawa

„Zmierzch paradygmatu”? Dziś wiadomo, że nie. Przy-
znała to sama Maria Janion, autorka proklamacji wyczer-
pywania się wzorca romantycznego w kulturze polskiej, 
ogłoszonej z chwilą narodzin Trzeciej Rzeczypospolitej. 
Odnotowując po ćwierćwieczu, w liście do Kongresu Kul-
tury w 2016 roku, regres w obrębie symboli i wyznawa-
nych wartości, Janion przyznała, że po katastrofie smo-
leńskiej staliśmy się świadkami reakcyjnego zwrotu ku 
mitologii martyrologiczno-mesjanistycznej. Chodziło 
jej o powrót do romantyzmu, ale w jego wstecznym 
wariancie, kościelno-myśliwskim, wyciągniętym z cere-
monialnego skansenu i podniesionym do rangi ideolo-
gii partyjno-państwowej. W swojej najnowszej książce, 
poświęconej nowej fali wystawień Dziadów po 1989 roku, 
kiedy dramat Mickiewicza inscenizowany był nawet czę-
ściej niż w PRL-u, Zbigniew Majchrowski ukazuje – na 
przykładzie tych realizacji – wciąż niewyczerpane bogac-
two odczytań romantyzmu. To są odczytania inne: inne 
niż tamte, które konstytuowały paradygmat działa-
jący przez cały niemal wiek dwudziesty – aż do czasów 

„Solidarności” i JP II, i inne niż te, które wciąż i wciąż pod-
sycają polski szowinizm. Owe inne odczytania, jakim 
Majchrowski poświęcił swoją książkę, będące dziełem 
przede wszystkim artystów teatru, ale też twórców sztuk 
wizualnych i literatury, to w istocie artykulacja nowego 
zbiorowego marzenia. Na przykład teatralne realizacje 
Dziadów dokonane przez Grotowskiego, Swinarskiego 
i Grzegorzewskiego, który zresztą inscenizował już raczej, 
uważa Majchrowski, pamięć dzieła i jego archiwum – 
zestawia po to, by wydobyć wielkie dylematy świadomo-
ści kolektywnej: emocje czy myśl? mit czy rewolta? Ale 

Nowe ksi żki w Czytelni ETP  

Dobrą tradycją stało się prezentowanie w Czytelni ETP, na specjalnej „półce”,  
 cyfrowych wersji książek nominowanych do dorocznej Nagrody PTBT. Zwiększa 
to zdecydowanie ich dostępność, pozwalając członkom Polskiego Towarzystwa 
Badań Teatralnych na świadome głosowanie. Większość z tych książek możemy 

zatrzymać w ETP już na zawsze. 

https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/867/krypta-gustawa
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/869/szara-strefa-awangardy-i-inne-szkice
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/870/polska-awangarda-teatralna-19191939-antologia
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/870/polska-awangarda-teatralna-19191939-antologia
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/871/dejmek
https://encyklopediateatru.pl/ksiazki/24/nominacje-do-nagrody-ptbt
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w Dziadach przepisanych w 2014 roku przez Radosława 
Rychcika w Teatrze Nowym w Poznaniu interesuje go nie 
tyle estetyka multikulti i uniwersalizm przesłania, ile pro-
fetyczna zapowiedź eksplozji antyimigranckich nastrojów 
i ksenofobii w społeczeństwie polskim. Lud w Dziadach 
to dziś już nie gromada wiejska, lecz – jak w performan-
sie Pawła Wodzińskiego w Teatrze Polskim w Bydgosz-
czy w 2011 roku, chyba najgorętszym teatralnym komen-
tarzu do katastrofy smoleńskiej – namiotowe miasteczko 
wyrzutków: społecznie upośledzonych i wykluczonych. 
W całej krasie metoda Zbigniewa Majchrowskiego odsła-
nia się w studium na temat tak zwanej strofy pocałun-
kowej, usuniętej przez cenzurę carską z przygotowywa-
nego pierwszego wydania Dziadów kowieńsko-wileńskich 
i odtąd umieszczanej przez mickiewiczologów zawsze 
w aneksach. Autor Krypty Gustawa udowadnia, że owo 
bluźniercze połączenie wkładania do ust Eucharystii 
i erotycznego pocałunku dotyka tabu kultury polskiej 

– wciąż objętego nakazem milczenia. Lektura tego roz-
działu wciąga, trochę nieoczekiwanie, jak kryminał: jest 
on może nawet lepszy niż kryminał, bo zagadka dotyczy 
zbiorowej duszy Polaków.

Justyna Michalik-Tomala 
o antologii Polska awangarda teatralna 

1919–1939

Muszę przyznać, że kiedy zostałam poproszona o wygło-
szenie przed Państwem kilku słów na temat tej antologii, 
poczułam pewne zakłopotanie. Powstała ona bowiem 
w ramach projektu badawczego „Odzyskana awangarda”, 
w którym mam przyjemność uczestniczyć. Jednak mój 
udział w powstaniu tej właśnie publikacji był praktycz-
nie żaden, dlatego też przyjęłam to zaproszenie z radością 

- tym bardziej, że daje ono możliwość podkreślenia jednej, 
jak mi się wydaje, istotnej kwestii.

W ramach projektu „Odzyskana awangarda” udało 
się stworzyć międzynarodowy zespół badaczy, w skład 
którego wchodzą reprezentanci krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej, krajów rozciągniętych pomiędzy Niem-
cami a Rosją. Są to Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Gruzja, 
Czechy, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Węgry i, last but not least, Ukraina.

Główny cel tego projektu to właśnie próba wspólnego 
„odzyskania”, czyli przemyślenia i pokazania w nowym 
kontekście awangardy, rozumianej jako zespół zjawisk 
i projektów artystycznych rozwijających się w Europie 
między I a II wojną światową, awangardy artystycznej- 
dodajmy - ściśle związanej z poszukiwaniami form toż-
samości zbiorowej i kształtu nowoczesnej kultury naro-
dowej.

Rozpoczynając naszą pracę, postawiliśmy hipotezę, 
że dorobek awangardy wspomnianych krajów w spo-
sób wyraźny i krzywdzący zdominowała i przesłoniła 
w powszechnym odbiorze siła oddziaływania niemieckiej 
i rosyjskiej awangardy teatralnej. Nasze przypuszczenia 

się potwierdziły. Okazało się, że kultura tych wolnych 
i niepodległych państw wytworzyła oryginalne, własne 
projekty i rozwiązania, w jakiejś mierze tylko będące prze-
tworzeniem inspiracji płynących ze Wschodu i Zachodu. 
Trzeba było to pokazać.

Przystępując do realizacji projektu, chyba nikt z nas 
nie spodziewał się, że to odzyskiwanie i potwierdzanie 
naszej własnej tożsamości i niezależności stanie się dziś 
tak ważne, istotne, a dla niektórych tak bardzo konkretne.

Antologia, którą skomponowali, naukowo opracowali 
i zredagowali Dorota Fox i Dariusz Kosiński, wyrasta 
z takich właśnie założeń. Z potrzeby – jak przyznają sami 
redaktorzy - „weryfikacji przyjętych dotychczas i już bar-
dzo długo nie naruszanych diagnoz, interpretacji i kano-
nów”. Tej weryfikacji edytorzy dokonują poprzez zmianę 
myślenia o awangardzie. Nie interesuje ich określanie 

„jednej niezmiennej istoty awangardowości”. Są raczej 
zainteresowani próbą wyznaczenia pewnego „pola awan-
gardy”, poszukiwaniem potencjalnych „momentów awan-
gardy”. Takimi momentami są dla nich zaproponowane 
przez Renato Poggioliego: aktywizm, antagonizm, nihi-
lizm i agonizm. Tym właśnie kluczem dokonują selek-
cji tekstów składających się na antologię. Zarówno tych 

„kanonicznych” i powszechnie znanych, jak i tych nie-
oczywistych, zapomnianych, dotychczas słabo obecnych 
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i trudno dostępnych. I choć przyznać trzeba od razu, 
że jest to wybór nierzadko zaskakujący, a nawet kon-
trowersyjny, niewątpliwie daje „szerszy obraz polskiej 
awangardy teatralnej” niż ten, który „mógłby wynikać 
z przyjęcia za podstawowe kategorii zerwania ciągłości 
i antytradycjonalizmu”.

Drugim ważnym założeniem, które podkreślają redak-
torzy, jest rozumienie przez nich awangardy jako perfor-
mansu. Jako zjawiska ustanawiającego się i ustanawia-
nego w działaniu. W relacji. W ciągłym napięciu. Stąd 
też wybrane przez nich manifesty, projekty i propozycje 
czysto teoretyczne niekiedy wyraźnie ze sobą korespon-
dują, uzupełniają się, a niekiedy stoją ze sobą w sprzecz-
ności, pokazując odmienne drogi i możliwości awan-
gardy. Z tego też powodu znalazły się w antologii teksty 
opisujące awangardowe dokonania z perspektywy świad-
ków ich rozwoju, bezpośrednich odbiorców. I nie wszyst-
kie z nich, jak mogłoby się wydawać, pełne są pochwał 
i zachwytów…

Joanna Biernacka-Płoska  
o Dejmku

Dlaczego Dejmek? Powinnam odpowiedzieć krótko. Naj-
chętniej zacytowałabym Hannę Krall, która w cudownie 
lapidarny i poetycki sposób w listopadzie 2021 na łamach 

„Tygodnika Powszechnego” obwieściła światu ukazanie 
się tej biografii opisującej człowieka, dla którego „sztuka 
była najważniejsza”: bo to „książka fascynująca jak jej 
bohater”.

Dodając zaś od siebie: bo to książka o jednym z kluczo-
wych twórców polskiego teatru XX wieku, a takich pozy-
cji jest ciągle za mało na naszym rynku wydawniczym. Bo 
to biografia na miarę tego życiorysu. Bo to rzecz napisana 
wzorcowo.

Dejmek Magdaleny Raszewskiej to pozycja monumen-
talna, nawet nie tyle przez fakt opisywania wielobarw-
nego i skomplikowanego życia jednego z najważniejszych 
ludzi teatru minionego wieku, ale przede wszystkim, dla-
tego że – z sukcesem – próbuje dotrzeć do wielu źródeł, 
pokazuje skomplikowanie i mnogość kontekstów, wie-
lowymiarowość i niejednoznaczność postaw i decyzji. 
A co najważniejsze Profesor Raszewska umie wznieść się 
ponad wielość dokumentów i faktów. Z budzącą zazdrość 
umiejętnością operuje materiałem źródłowym i ma go 
opanowanego i przemyślanego tak, że czyta się tę opo-
wieść o Kazimierzu Dejmku jak najbardziej zajmującą 
fikcję literacką. To chyba największa zaleta tej książki.

600 stron tekstu, ponad 160 fotografii, kilkaset cyta-
tów i przypisów. Fragmenty wspomnień współpracow-
ników i przyjaciół, recenzji, artykułów, zapisków (także 
samego Dejmka, wiele publikowanych po raz pierwszy), 
rozmów i dokumentów. Wszystko po to, aby w pięciu roz-
działach, choć tak naprawdę trzy są właściwym opisem 
dokonań Dejmka, przedstawić i spróbować zrozumieć 
człowieka, który autoryzując jeden z wywiadów napisał 

o sobie: „ja nie jestem dolar, nie muszę się wszystkim 
podobać”. Biografia autorstwa Magdy Raszewskiej też nie 
musi się wszystkim podobać. Autorka nie kokietuje czy-
telnika. Jest szalenie uczciwa tak wobec swojego bohatera, 
jak osób o nim czytających. Dociera do wielu nieznanych 
lub mniej znanych faktów i analizuje je bez sensacyjnej 
otoczki, zawsze próbując połączyć i zrozumieć znacze-
nie ujawnianych materiałów nie tylko dla życiowych, ale 
przede wszystkim artystycznych wyborów swojego boha-
tera. Mam tu na myśli np. wojenne losy Dejmka, jego 
służbę w formacjach specjalnych Armii Krajowej. Pro-
fesor Raszewska nie usprawiedliwia tymi doświadcze-
niami sposobu bycia i działania. Raczej sugeruje, by mieć 
je w pamięci, by spróbować zrozumieć pewną konstruk-
cję psychiczną, nie namawia, żeby tłumaczyć wszystko 
traumatycznymi doświadczeniami . Z niebywałą wprawą 
żongluje perspektywami – raz skupia sporo uwagi na 
detalu, szczególe, który jest intrygującą ilustracją sposobu 
funkcjonowania swojego bohatera, innym razem opisuje 
panoramę społeczną czy polityczną danego okresu.

To jest druga wielka zasługa tego tomu. Na zamówie-
nie Teatru Narodowego w Warszawie powstała nie tylko 
pierwsza biografia aktora, reżysera, działacza politycz-
nego i legendarnego dyrektora tej sceny, ale także kolejna 
ważna książka o teatrze i, szerzej, kulturze polskiej 
w epoce PRL-u i pierwszych lat po transformacji ustro-
jowej. Napisana ze znawstwem i świetnym warsztatem 
historycznym. W tle, a właściwe w nurcie równoległym, 
przetacza się przez tę książkę skomplikowana historia 
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naszej części świata drugiej połowy dwudziestego wieku: 
z okrucieństwem drugiej wojny światowej, komunistycz-
nym zaczadzeniem, odwilżą, strajkami, protestami, anty-
semicką nagonką w marcu ’68, naszą małą stabilizacją, 
karnawałem Solidarności, smutą stanu wojennego i dru-
giej połowy lat 80-tych, aż po okrągły stół, transformację 
i pierwsze dziesięciolecie rodzącej się demokracji.

Także i to stanowi walor tej książki – Dejmek ma tu 
swój portret jako twórca i polityk . Widzimy go na tle spo-
łecznym, politycznym, z wszystkimi zapętleniami i para-
doksami. Mniej może dziwi jego irytacja wczesną III RP, 
jej salonami, jej arbitrami elegancji, gdy dowiadujemy się 
o relacjach reżysera z Jerzym Giedroyciem, Janem Nowa-
kiem Jeziorańskim czy Gustawem Herlingiem-Grudziń-
skim, w czasach, w których łatwiej z nimi było przegrać, 
niż wygrać.

Warto może raz jeszcze podkreślić, że Raszewska pisze 
biografię, a nie monografię twórczości Dejmka. Nie da 
się oczywiście pisać o Dejmku bez pisania o jego spek-
taklach czy dyrekcjach, ale autorkę zdecydowanie bar-
dziej interesuje kreślenie wielowymiarowego portretu 
życia człowieka, niż analiza jego twórczość. Dlatego nie 
ma tu kronikarskich omówień czy głębokich interpretacji 
przedstawień. Bo nie one są tematem tej książki.

„Każdy ma swojego Dejmka, bo jest ich wielu – pisze 
autorka. – Legendarny, charyzmatyczny przywódca mło-
dych ludzi, którzy poszliby za nim w ogień, z którymi 
tworzy teatr – kolektyw. Dejmek z wypowiedzi praso-
wych: arogancki, przekonany o słuszności swoich wybo-
rów, o monopolu wiedzy na temat, jaki powinien być teatr. 
Dejmek z opowieści aktorów, znający najtajniejsze taj-
niki teatru, uznający go za świętość i rzucający ciężkimi 

słowami, gdy ktoś tej świętości nie rozumiał, nie uszano-
wał. Dejmek od Dziadów i Dejmek od «gestu kabotyna». 
Dejmek wzruszający się czystym pięknem, znakomitą 
rolą. Dejmek uczestnik gier politycznych i Dejmek bez-
radny, gdy go te gry zmiażdżą. Dejmek butny, odpycha-
jący i Dejmek płaczący na Kramie z piosenkami – wspo-
mnieniu swojej młodości”. Jak zauważył we wpisie na 
swoim blogu poświęconym książce Raszewskiej Wojciech 
Majcherek „pewnym wspólnym mianownikiem” dla tego 

„portretu wielostronnego” wyłaniającego się z opowieści 
pani profesor „mógłby być fakt, że Dejmek prawie całe 
swoje życie artystyczne był dyrektorem teatru. […] Umarł 
jako dyrektor teatru. Na kilkadziesiąt lat pracy miał krót-
kie w sumie przerwy, gdy nie kierował teatrem.”

Raszewska podejmuje wysiłek, aby zrozumieć moty-
wacje swojego bohatera, ale też, aby przybliżyć czytel-
nikom rolę, jaką według Dejmka teatr powinien pełnić 
w społeczeństwie. Wierzył, że może czynić je lepszym.

Juliusz Osterwa powiedział, że teatr jest dla tych, któ-
rym nie wystarcza Kościół. Takie książki jak Dejmek Mag-
daleny Raszewskiej, są dla tych, którym nie wystarcza teatr.

* * *

Prosimy zwrócić uwagę na to, że oprócz wyjątkowych 
przypadków nie ma możliwości pobrania na własny dysk 
publikacji dostępnych w Czytelni ETP, natomiast w przy-
padku książek nominowanych do Nagrody PTBT można 
w Encyklopedii znaleźć (poniżej interaktywnych spisów 
treści) linki do księgarni Prospero oraz sklepów interne-
towych  wydawnictw.

NAJNOWSZE NABYTKI

• Grzegorz Niziołek – Polski teatr Zagłady
• Jacek Kopciński – Gramatyka i mistyka: wprowadze

nie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego
• Ewa Tomaszewska – Jan Dorman – poeta teatru oraz 

Jan Dorman – własną drogą
• Wprowadzenie do nauki o teatrze: Tom III: Odbiorcy 

dzieła teatralnego. Widz–krytyk–badacz
• Elżbieta Morawiec, Jerzy Madeyski Józef Szajna

Nowym podkatalogiem – półką w Czytelni ETP 
– jest powiększający się zbiór katalogów festiwali. 
Zaczęliśmy od Warszawskich Spotkań Teatralnych.  
https://encyklopediateatru.pl/ksiazki/26/festiwale.

https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/885/polski-teatr-zaglady
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/866/gramatyka-i-mistyka-wprowadzenie-w-teatralna-osobnosc-mirona-bialoszewskiego
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/866/gramatyka-i-mistyka-wprowadzenie-w-teatralna-osobnosc-mirona-bialoszewskiego
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/874/jan-dorman-poeta-teatru
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/875/jan-dorman-wlasna-droga
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/884/wprowadzenie-do-nauki-o-teatrze-tom-iii-odbiorcy-dziela-teatralnego-widz-krytyk-badacz
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/884/wprowadzenie-do-nauki-o-teatrze-tom-iii-odbiorcy-dziela-teatralnego-widz-krytyk-badacz
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/20364/umarla-klasa
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R E D A K C Y J N E
N O T K I  I  F I S Z K I

Wędrująca pomyłka?

Biblioteki cyfrowe ułatwiają dostęp do 
źródeł, co niekiedy pozwala naprawić 
błędy, wędrujące przez stulecie.

W wydanej w 1862 w Paryżu książce 
Maurice’a Sanda (z przedmową słyn-
nej matki) Masques et bouffons (comédie 
italienne) cytowana jest w tomie 2 rzecz 
wydana w 1787 w Wenecji pt. Recueil 
de mots brighellesques, mordants, allé
goriques et satiriques; przedrukowano 
nawet obszerne cytaty. Jej autorem był 
Atanasio Zannoni, słynny Brighella 
z zespołu Antonia Sacco. Z kolei 
u Irène Mamczarz (Le masque et l’âme: 
de l’improvisation à la création théâtrale, 
Paris 1999) przywoływane jest jakoby 
wydane w tym samym czasie i miej-
scu Recueil de Notes Brighellesques tego 
samego autora. Za Mamczarz  Recueil 
de Notes... pojawia się np. w książce 
Heike Klees Das Spiel in der Comédie
-Italienne (1662–1729)  wydanej w 2011.

Tymczasem katalogi bibliotek nie 
notują tego dzieła ani w jednej, ani 
w drugiej formie zapisu. Można nato-
miast znaleźć, nawet w wersji cyfro-
wej, wydane w 1787 roku w Wenecji 
dziełko Atanasio Zannoniego Raccolta 
di vari motti arguti allegorici e satirici ad 
uso del teatro (Zbiór powiedzeń ale-
gorycznych i satyrycznych do użytku 
w teatrze).

Może Zannoni wydał dwie anto-
logie żartów i powiedzeń, jedną po 
włosku, jedną po francusku? A może 
Maurice Sand podał tytuł włoskiego 
zbioru w wersji swobodnie przełożo-
nej na francuski, a późniejsi badacze 
nieuważnie przepisali?

Pańska cenzura

Aby bronić Leona Schillera przed 
zarzutami bolszewizmu, jakie poja-
wiły się po premierze Opery za trzy 
grosze (Teatr Polski w Warszawie, 
4 maja 1929), Mieczysław Grydzew-
ski opublikował w „Wiadomościach 
Literackich” (1929, nr 29) notatkę 

„Bolszewizm” Leona Schillera w soczewce 
sowieckiej, w której przytacza frag-
menty recenzji, jaką napisał z tego 
przedstawienia warszawski korespon-
dent moskiewskiego tygodnika „Ogo-
niok”. M.  Kuzniecow stwierdził w niej, 
że „krytyka polska dopatrzyła się bol-
szewizmu we wszystkim: w konstruk-
tywnych dekoracjach, w piosence, 
która mówi o tym, że naprzód kar-
mić trzeba chlebem, a później moral-
nością, w obniżaniu autorytetu poli-
cji angielskiej, która publicznie bierze 
łapówki. (...) w przedstawieniu nie ma 
ani odrobiny tego, co określamy mia-
nem bolszewizmu”. 

Odnaleźliśmy ów artykuł w jednej 
z rosyjskich bibliotek cyfrowych. Nosi 
tytuł Pańska cenzura i oprócz uwag 
o spektaklu zawiera wzmiankę o tym, 
że źródłem awantury był lęk „polskiej 
burżuazji”, wynikający z faktu, że „do 
tej pory nie zasymilowała 40% pojma-
nych mniejszości narodowych w kosz-
marze 1000-kilometrowej granicy 
z ZSRR”. 

Propagandową wymowę i sam 
tytuł artykułu Kuzniecowa redaktor 
„Wiadomości Literackich” ostrożnie 
zachował dla siebie.  

Maszyny do pisania i czytania

Kiedy Nietzschemu zepsuł się wzrok, 
filozof zainteresował się pierwszą 
produkowaną seryjnie maszyną do 
pisania – z przedziwną klawiaturą 

w kształcie półkuli, na której pisało się 
dziesięcioma palcami. Maszynę wyna-
lazł w 1865 Rasmus Malling-Hansen, 
nauczyciel kopenhaskiej szkoły dla 
głuchych. Przydatny ale kosztowny 
prezent Nietzsche otrzymał od siostry 
w lutym 1882 roku. Narodziny tragedii 
napisał ręcznie i wydał dekadę wcze-
śniej (właśnie mija 150 lat!). 

Z kolei machinę do czytania, pier-
wowzór dzisiejszych czytników, wymy-
ślił włoski inżynier Agostino Ramelli. 
Pomysł opublikował w Paryżu w ilu-
strowanej książce Le diverse et artificiose 
machine (1588). Gdzie przypomnieć te 
wynalazki, jeśli nie w „Monitorze ETP” 
– między humanistyką i technologią.

(jl)

Na marginesie prac redakcyjnych

„Ogoniok” 1929, nr 23.  
Źródło: electro.nekrasovka.ru

mailto:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k319204f/f248?subject=
https://archive.org/details/raccoltadivarjmo00zann/page/n1/mode/1up
https://archive.org/details/raccoltadivarjmo00zann/page/n1/mode/1up
https://archive.org/details/raccoltadivarjmo00zann/page/n1/mode/1up
https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/116/narodziny-tragedyi-czyli-hellenizm-i-pesymizm
https://digital.sciencehistory.org/works/4b29b614k
https://digital.sciencehistory.org/works/4b29b614k
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Komunikat Zarz du PTBT

Po dłuższej niż zwykle przerwie, mając nadzieję, że pandemia już nas opu
ściła i że wreszcie powróciła możliwość bezpośredniego spotkania, Zarząd Pol
skiego Towarzystwa Badań Teatralnych organizuje w dniach 21–23 października 
2022 roku piąty Zjazd PTBT. W trakcie Zjazdu chcielibyśmy przyjrzeć się wyzwa
niom, jakie współczesny teatr i nauka stawiają badaczkom i badaczom. W obli
czu coraz częstszych „zwrotów” i „przełomów”, ogłaszanych pod egidą współ
czesnej humanistyki, coraz większej inter i transdyscyplinarności, a także 
powrotów do dawnych, ugruntowanych metod i kategorii, proponujemy prze
dyskutowanie problemów, z jakimi mierzą się dzisiaj badacze/ki teatru.

Nawiązujemy tym samym do pierwszego Zjazdu PTBT, który w 2013 roku odbywał 
się pod hasłem „Nowe kierunki badań teatralnych. W stulecie teatrologii w Polsce”. 
Żywimy przekonanie, że od tamtego czasu wiele się zmieniło, dlatego proponujemy 
ponowną refleksję nad aktualnymi problemami, wyzwaniami i kierunkami badań 
nad teatrem, performansem i widowiskiem. Ich siłą jest pluralizm – dlatego do dys-
kusji chcemy zaprosić wszystkie członkinie i wszystkich członków Towarzystwa, 
reprezentujących różnorodne zainteresowania i metodologie badawcze.

Zjazd odbędzie się w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, mieście 
o długich, sięgających początku XIX wieku tradycjach teatralnych, w którym od 
1960 roku odbywa się nieprzerwanie najstarszy polski festiwal – Kaliskie Spotkania 
Teatralne. Pod koniec minionego stulecia Kalisz stał się także ważnym ośrodkiem 
tańca współczesnego, którego animatorem był m.in. Witold Jurewicz, założyciel 
Teatru Tańca Alter. W latach 1993–2011 odbywały się tu Międzynarodowe Prezenta-
cje Współczesnych Form Tanecznych.

Badania teatralne: 
aktualne wyzwania

Kalisz, 21–23 października 2022 

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ TEATRALNYCH
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Tematykę Zjazdu zaproponował Zarząd PTBT, natomiast sformułowanie szczegó-
łowych problemów do dyskusji i zaproszenie dyskutantów/-ek powierzyliśmy Kole-
żankom i Koledze: Agacie Łukszy (UW), Justynie Michalik-Tomali (UŁ), Joannie Szy-
majdzie (IS PAN) i Piotrowi Dobrowolskiemu (UAM). Sprawami organizacyjnymi 
zajmą się z ramienia Zarządu Maria Napiontkowa i Stanisław Godlewski. Zjazd 
odbędzie się w sprawdzonej formule paneli dyskusyjnych, od piątkowego popo-
łudnia 21 października do niedzieli 23 października 2022. Czasu na przygotowania 
mamy więc niewiele, ale potrzeba spotkania jest chyba silniejsza niż perfekcja orga-
nizacyjna.

W ramach pierwszego panelu ETYKA I KRYTYKA INSTYTUCJONALNA W BADA-
NIACH TEATRALNYCH – tak jak już wcześniej zapowiadaliśmy, po ukonstytuowa-
niu się w PTBT grupy roboczej badającej te kwestie w szerokim kontekście, także 
zagranicznym – chcemy przedyskutować zagadnienia dotyczące etyki oraz przemocy 
w środowisku teatralnym oraz w teatralnych szkołach i uczelniach artystycznych. 
Istotne będzie dla nas spojrzenie na instytucje, a także na teatr amatorski i offowy, 
pod kątem ich organizacji, procesów pracy i mechanizmów zapobiegania naduży-
ciom. Refleksji chcielibyśmy poddać także zagadnienia etyczne w kontekście badań 
teatralnych, zastanawiając się nad miejscem badaczki/badacza i praktyką dyskursu 
o przemocy – zarówno w realiach praktyki naukowej, jak i publicystyki medialnej.

Drugi panel, TANIEC: METODY, PRAKTYKI, POLITYCZNOŚĆ, poświęcony 
będzie dynamicznie rozwijającej się scenie tańca. Nie zamierzamy jednak ograni-
czać się do analizy działań stricte artystycznych. Świadomi tego, że współcześnie 
to, co artystyczne coraz bardziej związane jest z tym, co społeczne, chcemy zapytać 
o użyteczność kategorii z zakresu szeroko rozumianych choreografii i tańca w kon-
tekście performansów życia społecznego. Czy na przykład możemy już mówić o cho-
reografii społeczno-politycznej, a jeśli tak, to gdzie i w jaki sposób jest ona obecna?

Trzeci panel, TEATR: HISTORIE I METODOLOGIE, ma być w naszym zamie-
rzeniu miejscem namysłu i dyskusji nad tym, w jakim kierunku zmierzają dzisiaj 
polskie badania historycznoteatralne. Jednym z odniesień może tu być konferen-
cja „Ustanawianie historii. Historia teatru jako kreacja”, zorganizowana przez Insty-
tut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w 2009 roku. Czy formułowane wów-
czas postulaty zostały zrealizowane? Czy dzisiaj również mogą być one interesujące 
badawczo? Jako przeciwwagę tak zarysowanej perspektywy chcemy zaproponować 
namysł również nad najnowszymi ujęciami historii – tych potencjalnych, ratowni-
czych czy kontrfaktualnych.

Ostatni, niedzielny panel oddajemy do dyspozycji wszystkich członkiń i członków 
Towarzystwa. Jeżeli chcą Państwo podzielić się wynikami swoich badań, zaprezen-
tować projekty, nad którymi pracujecie lub planujecie pracować, omówić problemy, 
z którymi stykacie się w swojej pracy – tu będzie miejsce na ich przedyskutowanie.

Szczegółowy program zostanie ogłoszony na początku września 2022.
Bliższe informacje: badania.teatralne@gmail.com

Z a r z ą d  P T B T
Wojciech Dudzik, Dorota Fox, Stanisław Godlewski, Małgorzata Leyko,

Justyna Michalik-Tomala, Maria Napiontkowa, Paweł Płoski

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ TEATRALNYCH
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W następnym numerze

WARSZTATOWE: TEATRY I ZESPOŁY
Andrzej Linert Teatr dipisów w Lubece

Tomasz Mościcki Teatry jawne w okresie okupacji
Teatr Pudło Joanny Szczepkowskiej
Katarzyna Niedurny Czas na dramat
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