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prezentacja konkursowa

Środa

 
16.00 (A) Spirit / CAMPO, Belgia 

16.00 (B) Niewierni / Teatr Łaźnia Nowa, Kraków 

18.30 (A+B) Truskawkowa niedziela / koprodukcja: Teatr Polski 
im. Hieronima Konieczki, Bydgoszcz, Landesbühne Niedersachsen 
Nord, Wilhelmshaven 

21.00 (A) Niewierni / Teatr Łaźnia Nowa, Kraków 

21.00 (B) Spirit / CAMPO, Belgia 

(Teatr Polski) 

(Teatr Współczesny) 

(TL Pleciuga) 

(Teatr Współczesny) 

(Teatr Polski)

prezentacja konkursowa

prezentacja konkursowa

Artysta, prawdziwy artysta, a nie 
przeintelektualizowany młynek 
mielący automatycznie wszystkie 
możliwe wariacje i perturbacje, 
nie powinien bać się cierpienia.

Stanisław Ignacy Witkiewicz
Witkacy

" Mała narracja" scenariusz, reżyseria Wojtek Ziemilski
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Nie wolno i już

Zaświeciło, ociepliło i cieszy. 
Widzowie teatralni pomiędzy spektaklami 
chętnie wychodzą przed „Pleciugę”. Fontanna 
jeszcze nie działa, jeszcze nie gra, nie świeci i 
nie tańcuje, ale marmurowy murek, na 
akuratnej wysokości zachęca do tego, żeby 
przysiąść, wesprzeć się, torby położyć. Murek 
otaczający fontannę mam na myśli.
Nie wolno!
Siadać nie!
Nie wolno powtarzamy! 
Ochrona pilnuje, policja przybywa, mandat 
wypisuje! I boli, boli wydatek niepotrzebny 
okrutnie!
Tak więc fontannę podziwiamy, ale omijamy 
szerokim łukiem. I Boże broń, nie siadamy!
A szkoda, bo fontanna dla ludzi przecież i do 
siadania prowokuje…Nie wolno!

Wielkie zdziwienie

Po jednym ze spektakli pewna para widzów 
szybko wyszła z sali. Znacznie szybciej niż 
wszyscy. Na holu stanęli przez chwile 
zdumieni, że za nimi nikt nie podąża, a na 
widowni nadal rozlegają się gromkie brawa. 
Dziewczyna zdumiona odwróciła się w stronę 
zmarnowanego partnera i ze zdumieniem w 
oczach zapytała. 
Ona: Słuchaj, może to jednak był dobry 
spektakl?

Epidemia

Szanowni Państwo nie posiadamy jeszcze 
żadnych danych od służb medycznych, ale 
informujemy, że wśród widzów „ 
Kontrapunktu” panuje nie tyle groźna, co 
niepokojąca epidemia. Coraz częściej 
widzowie na spektaklach zasypiają. I nie są to 
pojedyncze przypadki. Nie zdarza się to też na 
wszystkich spektaklach, a jedynie na 
niektórych. 
Odpowiednie służby badają, co wywołuje taką 
reakcję widzów.  Jednocześnie informujemy, 
że zostały sprawdzone wszystkie szyby 
wentylacyjne i nie chodzi o brak tlenu. 
Więc o co chodzi?!

Publiczność powoli się opowiada. Tyle spektakli za nami, jest już o czym rozmawiać.  
A ja nadal wyczekuję. Czekam na spotkanie niezwykłego. Coś takiego przecież musi się wydarzyć.
Mam jednak nieodparte wrażenie, że znalazłam się w jakimś momencie przejściowym, w okresie przełomowym i na 
rozdrożu. Nie żebym stała na pękniętej krze, ale o stabilności tego mojego  stania powiedzieć nic dobrego nie mogę. 
Teatry, jakby to określić, niezależne, alternatywne czasami nazywane poszukującymi nie poszukują. Stanęły w 
miejscu. To co kiedyś szokowało, już nie szokuje, to co zaskakiwało nie zaskakuje. Snuje się opowieść jak chilloutowa 
audycja i nic.
Teatry prezentowane w ramach konkursu dziwnie do siebie są podobne. Czy można już mówić o manierze?
Zbyt wiele rzeczy dzieje się obok. Słowa sprawnie wypowiadane ze sceny latają swobodnie nad głowami. 
Nagabywanie publiczności przez aktorów brzmi jak wołanie o koło ratunkowe. Mocne słowa już nie śmieszą, ledwo 
wywołują pomruki.
 Nadal niestety nie uczestniczyłam w SPOTKANIU, a bardzo na to liczę i najlepiej oczywiście takim transgranicznym!
„ Dajcie mi człowieka. Niech będzie jak ja!”
VJ

Słowo wstępne

Kontra Prztyk

Półmetek, tak to chyba 

można określić. 

Prezentowany strój idealnie uwypukla cudnie 
zaokrągloną sylwetkę modelki, marzenie wielu pań.
Rozwichrzona fryzura nawiązująca do stylizacji 
chopinowskich sugeruje, że osoba ufryzowana 
jest duszą artystyczną. Całość stroju wykończona 
apaszką i pasiastymi kolanówkami sprawia, że 
każdy przypadkowy przechodzień, na widok 
modelki wykrzyknie: 

- Ona chyba jest z Kontrapunktu!

Teatralny 

Fashion 
Week

No nie wiem, 
nie wiem…
Ale żeby bez majtek…
No nie wiem…

/ wrażenia po 
spektaklu 
„ Amatorki”/

Wrażeniówka 
teatralna



„Mała narracja” – wielka improwizacja

Wykład, nie teatr, jak najmniej teatru, 
uproszczenie przekazu, sytuacja jak na 
pokazie multimedialnym, osoba 
mówiąca i ekran telebimu, -  a jednak 
teatralność, dziwna teatralność, – a przez 
to filozoficzny zamysł i artystyczny 
dystans zostają osiągnięte: ukazać 
poprzez pojedynczy przypadek 
uniwersalność egzystencji ludzkiej 
wpisanej w historię, w biologię, w 
system społeczno-polityczny. I chociaż 
wolę teatr dramatyczny, w którym „duża 
narracja”, wielość aktorów i przestrzeń 
pochłaniają mnie, ten minimalizm 
Wojciecha Ziemilskiego także mnie 
obezwładnił. Tak – nieobecność teatru 
może być także teatrem! Dziwne, ale 
prawdziwe. Tym bardziej, że w trakcie 
„narracji” dowiadujemy się coraz więcej 
szczegółów na temat „narratora”. W 
2006 roku Wojciech Ziemilski dowiedział 
się, że jego dziadek, słynny hrabia 
Dzieduszycki, przez lata współpracował z 
SB. Aktor-narrator jest jego prawdziwym 
wnukiem. Po ukazaniu się publikacji w 
IPN na ten temat „wszystko się zaczęło”. 
A może zaczęło się wcześniej? A może 
później. Słowa, sekwencje o „zaczynaniu 
się czegoś” powtarzają się często, stają 
się podstawą wykładu o relatywizmie 
pewności i prawdy, o „marności 
ludzkiego istnienia”, bytu wpisanego w 
ciało, które „mówi”. Życie sprowadza się 
do narracji. Beckettowska sytuacja 
myślącej, ale jednak trzciny. Ziemilski 
wyszedł od szczegółu do ogółu, stworzył 
zimną, pozbawioną emocji narrację o 
człowieku jako przygodnym bycie. W 
pewnym momencie skończył swój 
wykład i wyszedł. Narracja jednak trwa 
nadal. A z tych małych narracji powstaje 
„wielka improwizacja” na temat ludzkiej 
kondycji.
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Zgodnie z tradycją posiadacze karnetów A i BB jadą w czwartek do Berlina, by obejrzeć najnowsze spektakle teatrów 

Schaubühne am Lehniner Platz i Deutsches Theater Berlin, a także odwiedzić wystawę w Hamburger Bahnhof – Museum für 

Gegenwart.

Dopilnuj swojego ubezpieczenia przed Dniem Berlińskim!

Poradnik Podróżnika Dnia Berlińskiego...

czyli jak pojechać, przeżyć i powrócić

2.Wprawdzie to bardziej przyziemna rzecz, ale też się przyda – dowód osobisty. Bierzemy.

obok basenu olimpijskiego Floating Arena.

4.Potrzeby fizjologiczne zaspokój przed pierwszym wejściem do autokaru, nie pomiędzy kolejnym wsiadaniem i wysiadaniem.

6.Poza pokarmem duchowym przewidujemy oczywiście pokarm bardziej przyziemny, pojawią się więc legendarne drożdżówki. 

Radzimy jednak wziąć także własne jedzenie – w razie gdyby po zjedzeniu przydziałowych drożdżówek ogarnęło Cię 

nieprzeparte pożądanie jeszcze jednej drożdżówki współpasażera.

8.Między wizytą w Museum für Gegenwart a spektaklem w Deutsches Theater będzie przerwa, podczas której można zjeść 

obiad. Wędrówki po restauracjach odbywają się indywidualnie, lecz w razie potrzeby chętnie podpowiemy Ci, gdzie można się 

wybrać.

10.Zbiórka do odjazdu – pół godziny po zakończeniu drugiego spektaklu, więc jedyne formy rekreacji dozwolone zaraz po 

przedstawieniu to: pójście do toalety, szybkie zdjęcie we foyer Deutsches Theater, zakup czegoś do jedzenia, powrót na 

widownię po zostawione na fotelu karnety/komórki/szminki.

12.Powrót: w godzinach nocnych. Autokar dojeżdża do 

Barbara Popiel

UWAGA! Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy uczestnik wyjazdu do Berlina może indywidualnie 

zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub ubezpieczyć się prywatnie.

1.Pamiętaj, aby wziąć świętość festiwalową – karnet! Bez karnetu nie ma wstępu do krainy teatralnych rozkoszy berlińskich.

3.Zbiórka: czwartek 18 kwietnia, godzina 9.30, przed autokarami stojącymi 

 – jeśli nie stawisz się na czas, ktoś będzie mógł wyciągnąć wygodnie nogi na Twoim siedzeniu w autokarze.

5.Zalecana kolejność działania: wsiądź do autokaru; pozwól organizatorom sprawdzić swój karnet; po sprawdzeniu karnetu już 

nie wysiadaj; wysłuchaj naszego „słowa na drogę”; baw się dobrze w czasie podróży.

7.Zapamiętaj imię i wygląd swojego autokarowego sąsiada – dzięki temu łatwiej zauważymy, gdy nie będzie go obok Ciebie 

podczas odjazdu. Albo Ciebie obok niego.

9.W obu teatrach i w Museum für Gegenwart koniecznie musisz przy sobie monety (najlepiej: 1 euro, 2 euro i 5 euro) na 

opłacenie szafek do przechowywania rzeczy. Swoje drobne odzyskasz przy odbiorze torby czy płaszcza – będzie akurat na 

napiwek dla kelnera podczas obiadu.

11.Przed odjazdem sprawdź, czy niczego nie brakuje: Twoich dokumentów, Twojej torby, Twojego współpasażera.

13.Pechowy punkt: nie zatrzymujemy się na okolicznościowe zakupy w przygranicznych sklepach z pamiątkami.
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Już jutro Dzień Berliński!

czwartek 18 kwietnia 2013 
karnet A+BB – 9.30 wyjazd do Berlina 
14.00 Notizen aus der Küche / Schaubühne am Lehniner Platz 
16.30 Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin 
19.30 Sklaven. Einakter von Georges Courteline aus der Hölle der bürgerlichen Freiheit / 
Deutsches Theater Berlin

Mała narracja 

Janusz Janiszewski

" Mała narracja" scenariusz, reżyseria Wojtek Ziemilski
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Nareszcie dramat, aktorzy i teatr. Teatr odsłaniający 
rzeczywistość, demaskujący ją, dotykający tajemnicy ludzkiej 
egzystencji (aż ciarki …), ukazujący dramat wolności, samotności i 
sensu tego wszystkiego, co zwiemy życiem. Zostałem zaproszony 
do teatru Kaliguli jako widz i tym widzem pozostałem do końca. 
Tak się poczułem, gdy na deski Teatru Współczesnego weszli 
aktorzy, stanęli na swoich miejscach i gdy usłyszałem gong! Zaczął 
się spektakl „Kaligula” z każdą sceną odsłaniający tragiczne 
szaleństwo cesarza. Po pewnym czasie jednak było jasne że nie o 
dramat zwykły tu chodzi, nie o dramat ludzki, nie o emocje i 
uczucia, konflikty itp. To był raczej traktat filozoficzny rozpisany 
na role, świetnie zagrany przez aktorów, powściągliwie, 
delikatnie, z wyczuciem formy, żeby nie zagłuszyć sensu 
etycznych wywodów i dylematów. Ta wyciszona gra stała się siłą 
spektaklu, dzięki temu Wojtek Brzeziński jako Kaligula jest jeszcze 
bardziej sugestywny i przekonujący w swoich monologach i 
rozważaniach o naturze świata i człowieka. Spokój i zrozumienie 
tragiczności i absurdalności własnego losu rysowały się w 
gestach, mimice i sposobie rozmawiania z innymi. Widać w tym 
wszystkim przemyślany i z wyczuciem zastosowany zabieg 
reżyserski Anny Augustynowicz. Dzięki temu ważne stają się 
dialogi, słowa i sama treść tychże słów. Tragedia ludzka, zbrodnie, 
nieszczęścia, ból i cierpienia obywateli Rzymu poddanych 
okrutnej tyranii dzieją się daleko w tle, prawie ich nie widać. Na 
pierwszym planie rozgrywa się dramat samotności mordercy. 
Kaligula staję się Kaligulą cierpiącym, „bolesnym”, nowym 
nauczycielem, zbawicielem ludzkości, świętym zbrodniarzem. 
Jego dramat przewyższa wszelkie inne ludzkie dramaty. Całość 
dramatu poddana jest też zabiegowi teatralności, wszyscy tu 
„odgrywają” swoje role, od Kaliguli po patrycjuszy, od początku 
do końca spektaklu, bo świat jest teatrem. Kaligula ma 
świadomość mocy własnej reżyserii świata i życia jako krwawego 
widowiska. Na koniec nawet nie umiera, sam sztucznie farbuje 
sobie usta na czerwono, stwierdzając jednocześnie, że nie umarł, 
że żyje … bo Kaligulą może być każdy z nas, zawsze i wszędzie.

                                                                               Janusz Janiszewski

W spektaklu Eweliny Marciniak „Amatorki” 
wykorzystano prozę  Elfriede Jelinek, aby powiedzieć 
coś ważnego o współczesnym człowieku. Jelinek  do 
tego nadaje się doskonale, bowiem prowokuje, 
wyśmiewa, drażni, wstrząsa. Aktorzy też wykazali się 
niesamowitym warsztatem, kondycją fizyczną i 
psychiczną!. Wielkie uznanie dla wykonawców. Ale 
jest mi ich wszystkich jakoś trochę żal. Dlaczego? 
Problem polega na przenoszeniu prozy na scenę, na 
uteatralnianiu tekstu będącego powieścią. To 
zadanie trudne i nie zawsze wykonalne. W przypadku 
gdańskich „Amatorek” – mamy brawurę na scenie i 
poza nią! Ale nie mamy dobrej inscenizacji. I może 
właśnie dlatego, problematyka powieści została 
gdzieś w tym wszystkim zagubiona a spektakl robi 
wrażenie rozklekotanej  konstrukcj i .  I lość 
„szokowych” chwytów i tzw. zagrań „po bandzie” 
przysłoniła sens – jak dym, z „dymnicy”, który spowił 
w pewnym momencie nagie ciała aktorów (zapewne 
piękne, ale w dymie trudno to ocenić”). Efekty, efekty 
– i znowu pytanie, gdzie teatr? Ten spektakl stał się 
dla mnie pretekstem do szerszych rozważań na temat 
formy dzisiejszych „tworów scenicznych”. 
Manieryczność  współczesnego tworzywa 
teatralnego, szablon do szokowania widza, „odwaga” 
rozbierania się na scenie – czyli obowiązkowa w 
większości spektakli „golizna” (jeżeli już ją 
pokazujemy, musi mieć uzasadnienie), wychodzenie 
do widzów na widownię i tzw. „zagrywki” z 
publicznością, brechtowskie efekty obcości, ta cała 
manieryczna wręcz „epickość”, narracja płynąca ze 
sceny i polegająca na tym, że aktorzy zamiast grać 
postaci opowiadają ich losy niejako z boku, w formie 
trzecioosobowej opowieści. Te przekłady prozy na 
teatr i „chwyty teatralne” zmieniają oblicze 
współczesnego teatru. Tylko można się zastanowić, 
czy zmiany idą w dobrym kierunku?                               
W najnowszym wydaniu „Notatnika Teatralnego" 
Paweł Sztarbowski analizując prapremiery ostatnich 
lat pisze: „Coraz silniej przeważają gatunki mieszane, 
a luźne, amorficzne formy wypierają dobrze 
skonstruowane dramaty. Coraz częściej bowiem 
„dramat" oznacza materiał wyjściowy dla teatru i 
scenicznego wykorzystania - staje się on jedynie bazą 
dla możliwego teatralnego wydarzenia, poddanego 
często improwizacjom aktorskim, przeróbkom, 
łączeniu z innymi tekstami kultury." Wiele spektakli 
Kontrapunktu jest właściwym tego zjawiska 
przykładem – zgodnie chyba z obowiązująca modą. 
W ten trend wpisuje się także spektakl „Amatorki”. A 
szkoda, bo tu można było wygrać coś więcej. Prawdę!

.
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Nina Kiraly
Bardzo cenię twórczość Anny Augustynowicz i bardzo lubię tę 
sztukę Camusa; „Kaligula” to był prawdziwy dyskurs filozoficzny 
pomiędzy aktorami i zwrócony do publiczności. Trochę 
brakowało mi przekazywanej widzom energii aktorów, pod 
koniec spektakl nieco stracił na sile, co nie zmienia faktu, że 
„Kaligula” to właśnie to, czego oczekuję od teatru: pytania 
postawione na scenie, filozoficzne pytania stawiane estetycznie. 
To niezmiernie cenne i po to istnieje teatr: dla prowadzenia 
dialogu z publicznością, a nie dla obserwowania tego, co się 
dzieje na co dzień.
W drugim spektaklu uderzało to, że dramat współczesny, jak 
mówiłam poprzednio, zaczyna się sprowadzać do powtarzania 
stereotypów. Aktorzy wymagają pochwały, są świetnie 
przygotowani, ale ich energia mogłaby zostać wykorzystana 
przy lepszym tekście. Poza tym przy teatralnej adaptacji prozy 
można mówić w trzeciej osobie, szczególnie polscy aktorzy mają 
tę zdolność odgrywania dystansu do bohatera i do roli. W 
„Amatorkach” jednak nie miało to sensu, bo występuje 
bezpośredni dialog między aktorami, więc wykorzystanie 
trzeciej osoby było zbyt metaforyczne i przeszkadzało mi w 
odbiorze, choć jestem pełna wielkiego uznania dla aktorów.
W przypadku „Małej narracji” wydaje mi się, że to niezwykle 
ważna forma monologowa mówiąca o umiejscowieniu 
współczesnego człowieka w sytuacji historycznej, społecznej, o 
świadomym stosunku do tradycji, o wyborze własnej formy 
działalności czy pracy, o budowaniu swych autorytetów, swojej 
świadomości cielesnej i intelektualnej. To jest właśnie ta funkcja 
performera: stwarzanie z własnego ciała nowej formy, nowej 
rzeczywistości, kształtowanie swego świata intelektualnego i 
emocjonalnego własnym ciałem, osobowością. To spektakl 
oddziałujący emocjonalnie, wywołujący refleksje, trochę 
ukierunkowujący myślenie odbiorcy.
Dzisiejszy dzień, jak zwykle na Kontrapunkcie, był interesujący. 
Widać już jakiś dominujący wątek: nowe tendencje teatralne, 
nowe przejawy form scenicznych. To bardzo ciekawe, a 
ponieważ wszystko odbywa się na scenach kameralnych, tym 
bardziej zauważalne są wszelkie elementy nowości wnoszone 
do teatru przez młodzież.

Michał Centkowski
W przypadku „Kaliguli” zupełnie inaczej 
wyobrażałem sobie to, co zobaczę na scenie. 
Widziałem dwie drogi: albo orgiastyczny, w 
szekspirowskim stylu dramat człowieka 
uwikłanego we władzę, albo historia świadomej, 
kontestującej próby przekraczania granic, 
sprawdzania, jak daleko jednostka może się 
posunąć.
Ten spektakl na pewno miał duży ładunek 
intelektualnego przekazu, ale brakowało mi 
kolorów, eksplozji, czegoś mocnego. Inscenizacja 
nie przemówiła do mnie. Kaligula miał 
prowokować, rzucać wyzwanie, lecz nie 
odebrałem go jako buntownika, to był pusty gest.
Jakby dla kontrastu – w „Amatorkach” 
zobaczyłem teatr realizowany zupełnie inaczej, z 
inną energią. Różnica – na korzyść . „Kaligula” to 
teatr, który do mnie nie przemawia, mam 
wrażenie, że nowy teatr już tak nie myśli. 
„Amatorki” zaś mówią językiem teatru 
najbardziej współczesnego, środkami, które do 
mnie trafiają. To dwie różne wizje teatru, na 
zasadzie opozycji, kontrastu.
„Mała narracja” była bardzo zajmującą 
opowieścią o uwikłaniu, z filozoficznymi 
rozważaniami na temat tego, jak poznajemy 
świat, partycypujemy go, myślimy językiem, 
piszemy siebie. Bardzo ciekawa, inspirująca 
podróż na tle wielkiej, uniwersalnej historii, którą 
wszyscy zamieszkujemy.
Te trzy spektakle w ciągu dzisiejszego dnia to 
wyzwanie percepcyjne. Poziom refleksji dalej 
udaje się utrzymać wysoko. Widzę tu opozycję: 
teatr Anny Augustynowicz i teatr „nowy”, czyli w 
tym wypadku teatr , który wydał mi się bliższy i 
bardziej zajmujący.
                                              Zebrała Barbara Popiel

Cesarstwo Rzymskie 
nie ma sensu. 

„Kaligula” 
- czyli samotność tyrana.

Refleksje skrajnie osobiste

„Amatorki” wpisane w szablon.

Janusz Janiszewski

"Kaligula". Teatr Współczesny.Szczecin. Reż. Anna Augustynowicz.

" Mała narracja" scenariusz, reżyseria Wojtek Ziemilski
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Komentarze dnia Marzena Kuraś
„Kaligula” to bardzo dobry spektakl, według mnie 
w tej chwili najlepszy, zarówno ze względu na 
sam utwór Camusa, jak i na pomysł pokazania go 
na scenie. Interesująca była umiejętność, z jaką 
aktorzy rozmawiali i prowadzili nie tylko dialog ze 
sobą, lecz też wciągali weń publiczność – była to 
dyskusja z widzem na tematy, które są w zasadzie 
wciąż aktualne.
W przypadku „Amatorek” sam utwór Jelinek nie 
był specjalnie wybitnym dziełem. Sposób jego 
przedstawienia, realizacja sceniczna też 
zostawiała dużo do życzenia; była to popowa 
kultura teatralna, w której pojawiały się 
elementy i stylistyka podobne do tych z „Pawia 
królowej”.
Bardzo ciekawa okazała się „Mała narracja”; 
zupełnie inna, właściwie to nie utwór 
dramatyczny ani sceniczny, lecz przeżyta 
naprawdę historia.
Był to zatem dzień udany; pokazano nam trzy 
całkowicie odmienne formy teatralne: „Kaligula”, 
czyli teatr klasyczny; rozedrgany, muzyczny, 
popowy teatr w „Amatorkach”, wreszcie coś, co 
można by określić jako „teatr faktu”, dotyczący 
naszej najbliższej i najczulszej historii.

Agnieszka Koecher-Hensel
Dzień zaczął się od wysoko postawionej przez spektakl 
„Kaligula” poprzeczki. Anna Augustynowicz przypomniała, o 
jak poważnych sprawach, o filozofii, o etyce można 
rozmawiać w teatrze – rozmawiać poważnie, ze 
zrozumieniem, przy użyciu minimalnych środków 
teatralnych, w skupieniu, ukazując istotę tragizmu ludzkiego 
życia.
Swoistą – pozytywną – kontrą było ostatnie przedstawienie. 
„Kaligula” to wielka historia, wielkie postacie historyczne i 
filozoficzne problemy; „Mała narracja” to także poważna 
refleksja o uwikłaniu człowieka w historię i odpowiedzialność 
oraz pytania etyczne i filozoficzne, lecz bardzo osobiste, 
należące do historii prywatnej.
O „Amatorkach” można by powiedzieć, że to pouczający 
przerywnik, pokazujący, jak „małe narracje” można ująć 
stereotypowo, powierzchownie, popkulturowo. Spektakl 
powstał niby przeciwko tym stereotypom, przeciwko 
głupocie, ale przygotowano go przy użyciu środków 
popkultury, z grafomanią teatralną, powierzchownie, w złym 
guście, choć przy wielkim wysiłku aktorów, którzy te niby-
małe narracje starają się przekazać publiczności.
Niewątpliwie był to dzień bardzo pouczający.

             Kaligula, okrutny cesarz, jedynowładca Rzymu, 

pragnie sięgnąć niemożliwego, stać się równy bogom, albo i 

przewyższyć ich swoją wolą mocy. Metaforą tego 

nietzscheańskiego marzenia jest księżyc, o którego zdobyciu 

co noc marzy okrutnik.                                             

„Ty jesteś czystym dobrem tak, jak ja jestem czystym złem” – te 

słowa usłyszał od Kaliguli Scypion, poeta, któremu cezar 

zamordował ojca. W nich zawiera się tylko fragment, choć 

ideowo bardzo znaczący, obrazu słynnego władcy, jaki ukazuje 

nam Anna Augustynowicz w swoim spektaklu na podstawie 

sztuki Alberta Camus. „Samo zło”, w najczystszej postaci. Tak 

można określić Kaligulę, jeśli patrzeć na niego przez pryzmat 

moralności chrześcijańskiej. „Morduję, więc żyję” – ta 

parafraza maksymy „Cogito ergo sum” trafnie oddaje 

największą życiową pasję cezara. Tylko wśród martwych nie 

czuje się samotny. „To co żywe jest tylko odmianą tego co 

martwe, i to odmianą nie najbardziej udaną”, jak powiedział 

Fryderyk Nietzsche. Kaligula świetnie wpisuje się w tę

 . 

Cesarz
 „samo zło”

nietzscheańską optykę widzenia świata poza 

dobrem i złem, poza życiem i śmiercią, świata, 

p oz b a w i o n e g o  j a k i c h ko l w i e k  g ra n i c ,  

zahamowań i podziałów. Morduje z „pieśnią na 

ustach”, jak sam tłumaczy, dlatego, że sam nie 

wahałby się umrzeć. Życie ludzkie nie ma dla 

niego więc żadnej wartości – niezależnie od tego, 

czy jest to życie jego wrogów, czy jego samego. 

Zresztą, Kaligula nie ma wrogów, bo nie ma 

przyjaciół. Jest sam, a wszyscy jego poddani to 

tylko figurki, zabawki, które w każdym 

momencie, dla swojego kaprysu, może zniszczyć. 

Choć zdarzają mu się akty łaski, którymi się 

szczególnie upaja. Doświadczył tego jego 

największy wróg, Cherea, przywódca spisku 

przeciw cezarowi. Uczciwy, prawy, szlachetny 

człowiek, całkowite przeciwieństwo Kaliguli. 

Choć, jak określił to sam cezar obaj mają ze sobą 
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Notatki z bloga
Uczestnictwo i historia

Gdyby zebrać myśli przepływające przez trzy prezentowane we wtorek na Kontrapunkcie spektakle - hasłem 
spinającym byłaby „historia”. Ważne pozostaje też pytanie o widza i rodzaj zaproszenia go do świata budowanego 
przez teatr.                                                           
Historię traktuję tu jako pewną opowieść w ogóle, ale też tę pisaną ręką badaczy, wielką historię, a także małą, osobistą 
historię oraz herstory.                                                          

„Do historii, Kaligulo, do historii!” – stwierdza w 
finale tytułowy Kaligula, a jednocześnie otwiera 
nową perspektywę mówiąc „Jeszcze żyję”. 
Bohater dramatu Alberta Camusa pyta więc nie 
tylko o to, co może być rekonstrukcją zdarzeń 
zapisanych przez Swetoniusza, ale tym, co staje 
się przyszłością, możliwą dla każdego, kto posiada 
dar życia. Śmierć, unicestwienie, strach o życie, 
odpowiedzialność za życie innych, staje się jedną z 
prowokacji, do jakich zaprasza bohater dramatu. 
Czy siedząc na widowni nie doświadczyliście 
teatralnego złudzenia, że - tak - jesteśmy ofiarami, 
tak, jesteśmy spiskowcami, tak - lepiej zabić? 
Zabilibyście? Spektakl ten czytam jako szereg 
różnych prowokacji – przede wszystkim 
intelektualnych, które odbywają się poza czasem, 
z dala od historii, z dala od faktów, wobec umysłu, 
który – poprzez tak skonstruowaną opowieść oraz 
przepływające przez nią napięcia – poddaje się jej 
i pozwala w niej uczestniczyć.           

Uczestnictwo w opowieści krążącej wokół narracji 
Elfriede Jelinek miało zupełnie inny charakter. 
„Amatorki” noszą w sobie rys przeszłości, z którą 
nie mogę się zgodzić i która jest dla mnie jedną z 
najokrutniejszych opowieści o kobietach. 
Codzienność bohaterek to właśnie owo herstory – 
codzienność, pragnienia, a ponad wszystko to, co 
musi się wydarzyć, czyli rodzaj społecznej opresji, 
zżerającego, żywego i jednocześnie martwego 
świata wokół, ludzkiej dżungli, z której nie ma 
ucieczki. Forma teatralna spektaklu mocno dążyła 
do skrajności – uczuć, emocji, wyrażonych przez 
takie działania aktorów, które niejednokrotnie 
nosiły rys przekroczenia. Nie wiem jeszcze 
dlaczego. Przekroczona została też linia dzieląca 
scenę i widownię, widzowie dotykani, karmieni, 
wciągani na scenę stawali się częścią tej opowieści. Wiem jedno - gdyby to mnie aktor chciał dotknąć, ściągnąć mi 
okulary i zaprosić do powtarzania gestów – nie pozwoliłabym na to. Jelinek już dawno nauczyła kobiety, że nie warto 
dać się w tę grę wciągać.                                                                                                       

Ostatni spektakl-preformance dosłownie mówił o historii i osobistym jej przeżyciu, o wplątaniu w wielką historię i 
wykroczenie. Wnuk osoby publicznej dowiaduje się o oskarżeniach płynących wobec dziadka i widzi jego powolne 
zanikanie. Swoją opowieść zapisuje (tu krój czcionki, kojarzonej z dziecięcą, nie jest bez znaczenia) jako protest, 
poszukiwanie prawdy, ból, który go dotknął. Czy tylko jego? „Mała narracja” prowadzona jest w drugiej osobie liczby 
pojedynczej – „ty” – szukasz, dowiadujesz się, badasz, sprawdzasz – mówi do nas, do mnie Wojtek Ziemiński. I znów 
zaproszona zostaję do uczestnictwa, w inny sposób, a jednak dotkliwy, współodczuwam.                                    

Historia – ta prywatna i ta, która pisana jest przez innych – nie jest mi obojętna. Wychodzę z teatru i piszę własną.   

  

.
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 .

 . 

Kamila Paradowska
www.blog.wspolczesny.szczecin.pl

 coś wspólnego – „tę samą duszę i dumę”. Cherea przyznał się, że 

knuje przeciw Kaliguli. Po wyznaniu dobrowolnie czekał na wyrok 

śmierci. Nieoczekiwanie cezar z lubością okazał mu swoją łaskę. 

Nie był to jednak chrześcijański akt wybaczenia, bynajmniej. 

Kaligula w ten sposób chciał bowiem udowodnić, że może 

absolutnie wszystko.                                                                

Scena rozmowy cezara z przywódcą spisku została przedstawiona 

w bardzo ciekawy, symboliczny sposób. Obaj założyli czarne 

maski. Dopiero w nich mogli szczerze porozmawiać, zdradzić 

swoje intencje. Tę rozmowę Kaligula nazwał „grą w szczerość”. To 

swoisty paradoks. Maska antycznej tragedii, symbolizująca 

przecież iluzję – podstawowy składnik teatralnej rzeczywistości – 

tutaj posłużyła za atrybut szczerości, a więc rzeczywistości, tego, 

co istnieje naprawdę, a nie w świecie iluzji właśnie. Świat, który 

stworzył i którego bogiem jest Kaligula, jest tak moralnie 

odwrócony, tak sprzeczny z powszechnie przyjętymi pojęciami 

dobra i zła, że szczerość może istnieć tu tylko w teatrze. Co nie 

oznacza, że jest sztuczna. Może jest właśnie prawdą, 

moralnością, czyli czymś, co w okrutnym świecie Kaliguli jest 

egzotyczną rozrywką cezara? W świecie antycznym oglądanie 

okrucieństw podczas igrzysk było naturalną, kulturalną potrzebą 

ludzką. Jednak był to teatr, widowisko, w którym większość 

uczestniczyła w charakterze widzów. W świecie Kaliguli to 

wszystko zostało odwrócone. Okrucieństwa nie ogląda się tutaj z 

lubością, bo nie jest ono rozrywką, ale dniem powszednim, 

sposobem na funkcjonowanie, pasją władcy, podobnie jak 

wszystko, co zepsute, niemoralne, wyuzdane, zwierzęce, 

biologiczne. Tutaj wszystko co dobre, jest rozrywką, „zakazanym 

owocem” dla immoralnego cezara.                                  

Wielkość i absolutną władzę Kaliguli oddaje scenografia 

spektaklu Augustynowicz. Cezar na początku siedzi w pierwszym 

rzędzie widowni. Potem wychodzi na środek sceny, i tam 

przebywa przez większość akcji. W samym centrum świata, 

którym rządzi, i który ma ambicję kreować. Po jego prawej 

stronie, na podwyższeniu z rusztowania, stoi jego najwierniejszy 

sługa – Helikon, wyzwoleniec, któremu władca dał najważniejsze 

zadanie – zdobyć upragniony księżyc. Po lewej zaś Scypion, dawny 

przyjaciel Kaliguli, który znienawidził cezara, gdy ten zabił mu 

ojca. Gdzieś wokół władcy krąży spiskujący przeciw niemu 

Cherea. Na ławie w głębi sceny siedzi Cezonia, żona jednego z 

patrycjuszy, zakochana w cezarze jego nałożnica, którą w końcu 

Kaligula morduje w akcie ostatecznego wyrzeczenia się swojego 

człowieczeństwa. Natomiast z tyłu sceny, za kotarą, w jednym 

rzędzie siedzą patrycjusze upokorzeni przez cezara, spiskujący 

przeciw niemu. Nie są to jednak postaci szlachetnych 

bojowników o wolność, bynajmniej. W jednej ze scen pokazani są 

niemal całkiem nadzy, co plastycznie oddaje żałosny charakter ich 

istnienia. Gdy jeden z nich przychodzi, drżąc ze strachu, na skargę 

. 

. 

do Kaliguli, próbując ocalić życie kosztem 

pozostałych, władca nie chce go słuchać. Grozi mu 

śmiercią nie za udział w spisku, a za niehonorowe 

zachowanie i zdradę przyjaciół. I to właśnie jedna z 

różnic, jakie dzielą Kaligulę od dyktatorów XX 

wieku, których – wg części krytyków – Camus w 

swojej sztuce sportretował. Cezar nie ceni 

„miernych, ale wiernych”. Nie ceni nikogo. Jego 

jedynym celem życiowym jest mordowanie. Nie 

jest jedynie despotycznym władcą. Otwarcie 

przyznaje, że nie chce dobra swojego państwa, nie 

chce podbojów, wojen. Jego pragnieniem jest być 

„zarazą” dla swoich poddanych. Zarazą, której 

Rzymianom brakuje.                                     

Kaligula w interpretacji Camus i Augustynowicz 

jest szaleńcem bardzo osobliwym. Wszystkich 

swoich okrucieństw dopuszcza się w pełni 

świadomie, w jasno określonym celu – chce 

osiągnąć niemożliwe. Bo tylko w ten sposób – jak 

twierdzi – człowiek może stać się wolny. Właśnie 

pragnienie wyzwolenia jest jego największym 

pragnieniem. Chce być równy bogom tylko po to, 

by uzyskać wolność od codziennego, ludzkiego, 

o g r a n i c z o n e g o  m o r a l n o ś c i ą  ś w i a t a .  

Grający tytułową rolę Wojciech Brzeziński pokazał 

t o  o r y g i n a l n e  s z a l e ń s t w o  w  b a r d z o  

przekonywujący sposób. W sztywnym, szklanym, 

hipnotyzującym spojrzeniu, w którym przez cały 

spektakl nie zatlił się najmniejszy płomień 

u ś m i e c h u ,  w i d a ć  b y ł o  K a l i g u l ę  –  

przewartościowującego wszystkie wartości 

cezara-boga, który mordował z pieśnią na ustach.

.
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