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„Proszę się cofnąć do przodu!" (Słyszałem takie wezwanie konduktora w tramwaju 
warszawskim: proponuję je jako główne hasło dla wielkiej i potężnej Międzynarodówki, 
która nigdy nie będzie istniała.) 

Leszek Kołakowski 
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Spektakl w 9. obrazach 

Aleksander Wwiedienski, reżyseria Maria Spiss 
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TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Teatr wg Oberiu 
Załóżmy, że na scenę wychodzi dwóch ludzi; 

niczego nie mówią, ale opowiadają coś sobie 
znakami, wydymając przy tym policzki. Widzo
wie się śmieją. Czy to będzie teatr? Będzie. 

Powiecie, że raczej błazenada? Ale błazenada 
to też teatr. 

Albo tak: na scenę zjeżdża płótno z wymalo
waną na nim wioską. Jest ciemno. Potem zaczy
na się rozjaśniać. Człowiek w kostiumie pastu
cha wychodzi na scenę i gra na fujarce. Czy to 
będzie teatr? Będzie. 

Na scenie zjawia się krzesło. Stoi na nim 
samowar. Samowar kipi. A zamiast pary spod po
krywki wydobywają się obnażone ręce. Czy to 
będzie? Będzie. 

Otóż to wszystko: i człowiek, i jego ruchy 
na scenie, i kipiący samowar, i światło - to 
zapalające się, to przygasające - wszystko to 
są poszczególne elementy teatralne. 

Dotychczas wszystkie te elementy były pod
porządkowane kompozycji dramaturgicznej 
sztuce. Na scenie robi się wszystko po to, by 
jaśniej i przystępniej wyjaśnić sens i prze
bieg zdarzenia. 

Ale teatr polega na czymś zupełnie innym. 
Jeśli aktor grający ministra zacznie chodzić 
po scenie na czworakach i przy tym wyć jak 

wilk; jeśli aktor grający rosyjskiego chłopa 
wygłosi długie przemówienie po łacinie - bę

dzie to właśnie teatr, będzie to coś, co za
interesuje widza, nawet jeśli nie będzie mia
ło żadnego związku z dramaturgiczną fabułą. 

Będzie to pojedynczy moment; a szereg takich 
momentów, zorganizowanych reżysersko stworzy 
przedstawienie teatralne, mające własną linię 
fabularną i własny sens sceniczny. 

Będzie to fabuła, możliwa do otrzymania je
dynie w teatrze. Fabuła spektaklu teatralnego 
jest teatralna, podobnie jak fabuła utworu mu
zycznego jest muzyczna. Zawsze pokazują one to 
samo - świat zjawisk; tyle, że w zależności od 
materiału przekazują go po swojemu. 

Z manifestu grupy Oberiu, 1927 

OBERIUCI 
Konstanty Waginow (Wagenhein) 1899-1934 
Aleksander Wwiedienski 1904-1941 
Mikołaj Olejnikow 1898-1942. 
Danił Charms (Juwaczow) 1905-1942 
Mikołaj Zabłocki 1903-1958 

Teatr Oberiu wg Marii Spis& 
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Maria Spiss, reżyser: 
„Choinka u Iwanowów" ro groreska, pełna grozy, ro 

reksr o zagładzie świara i przyzwoleniu na nią: świar ginie 
i ja za chwilę podzielę jego losy, sranę się ofiarą ... Ale ro 
również rzecz o ręsknocie za pięknem. 

Moim zamiarem jest stworzyć spektakl nawiązujący do 
idei teatru oberiutów, a właściwie do naszego wyobrażenia 
o tym teatrze - jest ro w gruncie rzeczy podążanie za intu
icją, bo nie ma rradyqi rearru oberiuróvv: zwyczajnie nie 
zdążyła się wytworzyć. Nasze działania ro raczej próba re
konsrrukcji rego teatru, szukanie odpowiedzi na pyranie, ja
ki mógłby być. Nie ma pewności, że Wwiedienski pisał 

„Choinkę" z przeznaczeniem na scenę. Tearr - myśląc ka
regoriami oberiutów -- był wydarzeniem. Poprzez rekst 
„Choinki" chcę o nich opowiedzieć. O nich i o czasach, 
w krórych mieli nieszczęście żyć i tworzyć. 

Maria Spiss jest absolwentką socjologii i Studium 

Literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

studentką czwartego roku dramaturgii krakowskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Napisała 

kilka sztuk: Dziecko, Exit, No Bar, Ja.txt. 
W Starym Teatrze w Krakowie wyreżyserowała 

Ajasa Sofoklesa (podczas warsztatów 

„Antyk - Monologi"), spektakl o sektach religijnych 

Pani Bóg Halina i Sędziów Wyspiańskiego. 

PREMIERA MAJ 2008, CHOINKA U IWANOWÓW, REŻ MARIA SPISS 

Do teatru nie 
bezkarnie 

jesteśmy bez wątpienia przedsiębiorcami destrukcji, jednak burzymy, 
aby móc wznosić od pocz.qtku. Usuwamy gruzy, aby pó7ść dale7 - pisał Fi
lippo Tommaso Marinerti, jednoznacznie dając do zrozumienia, że powo
łany przez niego ruch funJtystyczny miał za zadanie nie tylko obalenie 
wszystkich tradycji artystycznych wspierających dominację sztuki dawnej, 
ale również zasrąpienie jej nowymi formami aktywności. Wbrew po
wszechnej opinii, jaka przylgnęła do większości awangardowych ruchów 
artystycznych z początku XX wieku, rworzący je artyści występowali nie 
tylko z programami negatywnymi, krórych realizacja miała doprowadzić 
do zniszczenia muzeów, bibliotek, teatrów i akademii, lecz przede wszyst
kim, zamierzali na gruzach dawnej szruki powołać do życia jej nowy ro
dzaj; sztukę, króra byłaby zdolna wyrazić ducha nowoczesności. Zapo
czątkowana futurystycznym zrywem XX-wieczna europejska awangarda 
artystyczna, w swoich koleinych narodowych i esrerycznych wcieleniach 
wpłynęła na całkowite przeobrażenie nowoczesnego sposobu myślenia 
o działalności artystycznej i funkcji, jaką dzieło sztuki powinno spełniać 
w życiu modernistycznego spolecze6srwa. Dzięki epoce futuryzmu, dada
izmu, surrealizmu i ekspresjonizmu statyczność teatralnego przedstawie
nia, w którym widz miał zagwarantowaną bezpieczną pozyqę zdystanso
wanego obserwatora zostala zakwestionowane. Teatr miał być od tej po
ry nie tylko miejscem reprezenracji, lecz przede wszystkim przestrzenią 
autentycznego zdarzenia, które wystawiało na niebezpiecze6srwo zarów
no nadawców jak i odbiorców. Włoscy futuryści umieszczali widza we
wnątrz ogromnej, arakującej zewsząd nieznośnymi odgłosami orkiestry 
hałasów. Inscenizujący towarzyskie spotkania dadaiści tworzyli przypad
kową poezję ze słów wyciąganych z kapelusza. Polscy futuryści odgrywa
li sceny samobó1snva na warszawskich ulicach. 

Na tle innych europejskich awangard bez wątpienia jedną z najcie
kawszych są oberiuci - grupa rosyjskich artystów skazanych przez rota-

wchodzi się 

(Tadeusz KantorJ 

lirarny system na niebyt za życia i artystyczną niepamięć po śmierci. To 
co fascynujące w ich literaturze to jej ogromny ciężar. Wiersze Wagino
wa, Olejnikowa, Charmsa czy Zabłockiego choć pełne są onirycznej ba
śniowości i jarmarcznej wesołości to jednak pod sztafażem zaskakują
cych gier słownych skrywają dojmujące przeczucie nadchodzącej zagła
dy. Oberiucką przebiegłość w posługiwaniu się słowem ukazuje pierw
sza zwrotka Karalucha Olejnikowi: ,~szklanym słoju tkwi karaluch, I 
Ssąc powoli rudą łapkę . I Na kaź6 czeka, pełen żalu, I Że dał złapać się 
w pułapkę". 

Taką teatralną pułapką jest też w pewnym sensie Choinka u Iwano
wów. Pobieżna lektura dramatu może dać mylne wrażenie, że to jedy
nie zbudowana z kilkunastu scen nieuporządkowana, groteskowa opo
wieść o perypetiach bliżej niezidentyfikowanej rodziny lwanowów/Pu
zyriewów. Tymczasem Wwiedienski pozostawił w tekście wiele śladów, 
które wskazują, że nieskrępowany humor jego dramatu to jedynie po
włoka, konieczna forma ukrycia niewyrażalnego, próba zmylenia od
biorcy. Ten awangardowy tekst jest niezwykle precyzyjny, a kolejne 
przedstawione w nim wydarzenia układają się w brutalną opowieść 
o świecie, który przemielony przez totalitarny system znika na naszych 
oczach. Tak jak dla rodziny Puzyriewów ucieczką przed zagładą jest te
atr, elegancki kostium i zamieniające się bezwarunkowe odruchy co
dzienne rytuały, rak dla oberiurów ucieczką była literatura, niesko6czo
na przestrzeń słownej kreaqi. Choinka u Iwanowów to zarem nie tylko 
opowieść o pewnej rodzinie, ale przede wszystkim historia grupy lite
ratów, którzy bez względu na wszystko każdego dnia prowokowali mo
ment, w którym w ich Życiu „na zegarze, na lewo od drzwi" pozostanie 
pustka. 

Tomasz Kireńczuk 

Tomasz Kireńczuk, dramaturg 
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Rocznik 1983, absolwent 
dramatologii Uniwersytetu Ja
giellońskiego, doktorant w In
stytucie Europeistyki UJ, zajmu
je się europejską awangardą te
atralną, związkami między 

awangardą historyczną a współ
czesnym teatrem eksperymen
talnym oraz tendencjami we 
współczesnym dramacie euro
pejskim; krytyk teatralny zwią
zany z Didaskaliami; kierownik 
literacki w krakowskim Teatrze 
Nowym; wielokrotny stypendy
sta na włoskich uniwersytetach; 
przygotowuje do publikacji 
książkę Od sztuki w działaniu 

do działania w sztuce. Filippio 
Tommaso Marinetti i teatr wło

skich futurystów; tłumaczy z ję
zyka włoskiego. Miłośnik Rzymu 
i Neapolu, kawy i zatybrzańskie
go baru „San Calisto". 



GAZETA TEATRALNA NR 8. MAJ 2008 

Aleksander Wwiedienski 
(1904-1941) 

\Ylwiedienski, 1931 

Nazyvvany w manifeście Oberiu „najbardziej le\.vym skrzydlem ugrupowania", naj
bardziej reż wyzywająco kwesri. onował potoczną logikę, rozhuśtując układy rzeczy 
i sensów. Świat był dlań widownią powszechnej destrukcji, zastygłej w martwym chwy
cie zmumifikowanych form . Znikalo następstwo czasu, wiersze stawały się powolnymi 
panoramami akrów gwałtu, zadawanego urzeczowionym ludziom. Pisarstwo Wwie
dienskiego zbliża się do skojarzeniowego automatyzmu surrealisrów. („ .) Dwukromie 
aresztowany (po raz pierwszy w 1931 roku wraz ze swym przyjacielem z Oberiu Da
nilem Charmsem został zesłany do Kurska, skąd po roku wrócili) zmarł w więzieniu. 

Za życia opublikował jedynie dwa wiersze i około trzydziestu małych książeczek 
z utworami dla dzieci. Cały dorobek, wraz ze sztukami „Choinka u Iwanowów" (1938) 
oraz „Minim i Pożarskij" (1926) pozostał w rękopisach. Pierwszy wybór utworów uka
zał się w Monachium w 1974 roku, pełne wydanie w Ann Arbur w larach 1980-1988. 

(Andrzej Drawicz, Tragiczna zabawa Oberiu czyli inna Rosja poetycka, Oficyna Li
teracka Kraków 1991) 

\Ylwiedienski pierwszy z lewej, Leningrad J 938 
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Ra 
Autorem sztuki „Choinka u Iwanowów" 

jest rosyjski poeta - Aleksander Wwiedienski, 
jeden z przedstawicieli awangardowego ugru
powania OBERIU (Objedinieni1e Riealnego 
Iskusstwa „Stowarzyszenia Sztuki Realnej"), 
powstałego w Leningradzie w 1927 roku, 
a więc w czasie propagowania przez R'Osję Ra
dziecką „jedynie słusznej" szruki proletariac
kią Wwiedienski aż do dziś pozostaje twórcą 
znanym tylko niewielkiej garstce odbiorców, 
chociaż wśród oberiutów zajmował pozycję 
najbardziej znaczącą (obok Nikołaja Zabołoc
kiego i Daniły Charmsa) i odpowiadał nie tyl
ko za sformułowanie iasad programowych 
Stowarzyszenia, ale i za wcielanie rych zasad 
w życie. 

Jak można przeczytać w manifeście ugru
powania, łączącego przedstawicieli wszystkich 
gałęzi sztuki (literatury, plasryki, teatru, filmu 
i muzyki) „OBERIU występuje („ .) jako nowy 
oddzial lewej sztuki rewolucyjnej. OBERIU 
nie ślizga się po tematach i powierzchniach 
dzieł, lecz szuka nowego, ograniczonego od
czuwania świata i podejścia do przedmiotu. 
OBERIU wgryza się w rdzeń słowa, działania 
scenicznego i kadru filmowego" (1928). Spe
cyfika postawy artystycznej OBERIU polegała 
na „konkretnej, materialistycznej percepcji 
rzeczy i zjawisk", co zaowocowało stworze
niem nowego jęz)•ka poetyckiego, zabawami 
słownymi, eksperymentami, grą z tradycją, 

częstym uciekaniem się do błazenady, parodii 
i groteski. 

Zazwyczaj posługujemy się terminem gro
teskowy, gdy myślimy o wydarzernach dzi
wacznych, rozgrywających się wbrew zdrowe
mu rozsądkow i , śmiesznych, niemądrych, nie
stosownych, niedorzecznych, a nawet żało

snych. Jak widać, słowa groteska/groteskowy 
zawierają v.ryraźny element oceniający. I nie 
jest to - co wszyscy intuicyjnie odczuwają -
ocena pozytywna. Słowo to pierwotnie zna
czyło ryle, co „podobny do malowideł w gro
tach" i po raz pierwszy użyto go w renesanso
wych Włoszech na określenie fantaZ)'Jnych de
koracji pochodzących z czasów starożytnych 
(stąd konotacja 'coś fantazyjnego, dziwnego', 
a później 'monstrualnego, okropnego') . Słow
niki języka polskiego definiują groteskę 

przede wszystkim jako 'utwór literacki, mu
zyczny lub plastyczny o elementach komicz
nych, karykaturalnych', 'utwór artystyczny, na 
przykład literacki, plastyczny czy muzyczny, 
przedstawiający świat w sposób dziwaczny 
i karykaturalnie przejaskrawiony, śmieszny 

i przerażający zarazem' . Słowniki teoretyczno
literackie koncentrują się na grotesce jako ka
tegorii estetyczne), co sugeruje, że groteska 
może być nie tyko postrzegana jako określona 
procedura artystyczna, ale także jako fenomen 

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Grozą, s I OWem 
związany z pewną wizją świata i obowiązują
cym w rym świecie zespołem wartości. Podło
ża groteski często upatruje się w lęku i pró
bach jego przezwyciężenia poprzez przez hu
mor. Pokazanie absurdu zdarzeń budzących 

strach pomaga re zdarzenia oswoić i zminima
lizować. Słowo zostaje wyzwolone od wszel
kich reguł i norm (także kulturowych), do 
których jesteśmy przyzwyczajeni, staje się 

przedmiotem zabawy. Jest oderwane od rze
czywistości i. „ bezsensowne. 

Groteska ro po prostu kwestionowanie po
wszechnie priyjęrego obrazu świata, bunt, kry
tyka i niezależność. Niezależność, która w Ro
sji Radzieckiej była zbrodnią. I to zbrodnią ko
jarzoną z najwyższą karą (Wwiedienski - jak 
wielu innych członków Stowarzyszenia - „zgi
nął bez ś l adu'', Charms umarł z głodu w wię
zieniu, Zabołocki był więziony, trafił do łagru, 
przeżył). Śmierć Stalina pozwoliła na przypo
mnienie dokonań oberiutów, ale i tak w bar
dzo ograniczonym zakresie. Rosyjska dusza 
trwała bowiem w niewoli aż do czasów pierie
strojki (1985-1991 ), dopiero po tej najsłyn

niejszej przebudowie można było bezkarnie 
przypominać twórczość członków OBERIU. 
Dlaczego ruch powstały w latach 20. ubiegłe
go wieku był aż rak niebezpieczny w latach 
późniejszych? Na ro pytanie musimy sobie sa
mi odpowiedzieć w trakcie oglądania sztuki. 

Anrysowieckość była i jest groźna. Dziś 

(rzn. 27.04.2008 r.- w tym dniu bowiem piszę 
ren tekst) podano informację o rym, że twór
ca pieriestrojki podpisał wyrok śm i erci na Ja
na Pawła (13 maja 1981 r. - prawie 27 łat 

trwało usra lanie „zleceniodawcy ") . Dziś reż 

czytam, że polecenie wydane przez członków 
prezydium KC KPZR (m.in. Michaiła Gorba
czowa) było proste: ,~ykorzysrać wszelkie 
dosrępne możliwości, by zapobiec nowemu 
kierunkowi w polityce, zapoczątkowanemu 

przez polskiego papieża, a w razie konieczno
ści - sięgnąć po środki wykraczające poza dez
informację i dyskredytację" (podkreślenie mo
je). Jeszcze w 1984 roku (jak wspomina An
drzej Drawicz) najbardziej zasłużony „oberiu
rolog'', Michał Mejlach, za publikację utwo
rów Wwiedienskiego za granicą został skaza
ny na kitka lat łagru i zesłania. Jak widać, obe
riuci przez wiele lar byli dla władzy radzieckiej 
zbyt nowi i zbyt groźni. 

Zabawa językiem, gra ze znaczeniem, po
kazywała u oberiutów jedno: konieczność 

przewartościowania s łowa jako środka komu
nikowania określonych treści. Musiało ro za
owocować abstrakcyjnymi i absurdalnymi dia
logami, które zmuszały odbiorcę do odszyfro
wania ukryrych sensów języka. Funkcją absur
du, podobnie jak funkcją groteski, jest umoż
liwienie odbiorcy zmierzenia się z własnymi 

lękami i bezsensem rzeczyv1istości, które moż
na zwalczać rylko śmiechem. 

Teatr OBERIU łamał dotychczasowe przy
zwyczajenia widza dotyczące kompozycji sztu
ki, logiki zdarzeń scenicznych, gry aktorów, 
wagi scenografii ird . W manifeście grupy 
pojawiła się zapowiedź nowej jakości reatrał
ne1, por.: 

„Przychodząc do nas, zapomnijcie wszyst
ko ro, co przywykliście oglądać we wszystkich 
innych teatrach. Być może wiele rzeczy v.ryda 
się wam bzdurnymi. Powiedzmy: bierzemy fa
bułę dramatu. Początkowo rozwija się ona 
normalnie, a następnie zostaje przetykana mo
menrami pozornie postronnymi, najoczywi
ściej bezsensownymi. Jesteście zdziwieni. 
Chcecie odnaleźć normalną logiczną prawi
dłowość, którą waszym zdaniem, znacie z ży
cia. Ale nie będzie jej. Dlaczego? Otóż dlate
go, że przedmiot i zjawisko przeniesione z ży
cia na scenę tracą swą „życiową" prawidło
wość, nabierając innej - teatralnej. Nie będzie
my jej obpśnia li. Po ro, by zrozumieć logikę 
spektaklu, trzeba go obejrzeć. Możemy po
wiedzieć tylko ryle, że zadaniem naszym jest 
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--I życiem 
pokazanie na scenie świata konkrernych 
przedmiotów w ich relaqach i zderzeniach". 

Choinka u Iwanowów" łączy w sobie pro
wokację wobec tradycji, obyczaju z kwestio
nowaniem zasad funkcjonowania 1ęzyka jako 
środka porozumienia i nazywania rzeczywi
stości. Auror opisuje osoby sztuki w sposób 
dość charakterystyczny - łamiący nasze przy
zwyczajenia i pokazujący, że językiem można 
dowolnie manipulować: bohaterami są np. 
„32-letnia dziewczynka" lub „76-letni chłop
czyk". Postaci mają różne nazwiska, chociaż 
w większości przynależą do jedne) rodziny. 
K wesrie wypowiadane przez bohaterów są 

luźno związane z przebiegiem akcji . Śmierć 
zaś jesr przypadkowa i wynika z „niczego". „ 
Bo przecież groteska prezentuje w niewinnej 
masce to, co okropne, a jej żartobliwość jest 
stale na skraju załamania się pod naciskiem 
ukrytej grozy (Lee Byron J ennings). 

Marzena Marczewska 

Fragmenty z manifestu OBERIU cyrowane 
za: Andrzej Drawicz, Tragiczna zabawa OBE
RJU, czyli inna Rosja poetycka, Kraków 1991. 



TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Teatr i dramat w latach 20. w Rosji 
Po rewolu cji październikowe j literatura rosyjska zdradzała znaczną 

dezorientację, która była skutkiem wewnętrznego rozdwo1enia, bowiem 
wielu pisarzy sprzy1ało nowej ideologii, zwłaszcza w kwestiach spo łecL

nych, ale bronilo się przed ograniczeniami artystycznymi, przed narzu
caniem jedne1 wizji świata. Literatura miała spełniać rolę służebną wo
bec nowego państwa, partii, ideologii. 

Te okoliczności wystąpiły również w teatrze, który poddany został 
kontroli państwa. Nowa sytuacja powstała na skurek zmiany widza, bo
wiem do teatru zaczęli przychodzić żołn ie rze, robornicy - więc ro wy
magało również określonych zmian w repertuarze. Zmiany poszly 
w kierunku nowego bohatera, miejscem akcji przestawał być salon, a je
go miejsce zajmowała hala fabryczna, praca w polu. Odpowiada1ąc nie
jako na ro zapotrzebowanie Sergiej Radlow, na początku lar 20. w Pio
trogrodzie założył tearr, w którym miało się realizować ideę „teatru dla 
ludu ". Więc nazwa sa mego teatru: „Komedia Ludowa" wy rażała te in
tencje. Chodziło o znalezienie estetycznego ekwiwalentu rewolucji spo
łecznej , stworzenie teatru dla ludu, w którym „twórczy styl naszego cza
su" znalazłby swoje urealnieni e. Radłow postulował odejście od teatru 
„l iterackiego" na rzecz teatru improwizacji słownej . 

W Moskw ie program nowego rewolucyjnego teatru realizował 

Wsiewołod Meyerhold. Jego poszukiwania objęły także sferę aktor
stwa. Pojawiły się inscenizacje, mające wyraźne znamiona miryngu po
lirycznego, odpowiadając na apel Łunaczarskiego, Meyerhold wystawił 
„Las" Ostrowskiego, w którym posłużył się nowatorskimi środ kami in
scenizacyjnymi (elementy montażu filmowego, zasada „socjalnej ma
ski"), a nade wszys tko zaskakujące było odczytanie sztuki Ostrowskie· 
go, w którym konflikt dramatyczny sprowadzony został do podziałów 
klasowych, a to oznaczało radykalne upolitycznienie 1 sztuki, która nie 
ma takiego charakteru, i teatru , który nie musi, a nawet nie powinien 
być trybuną propagandową czy agitacyjną . 

To opanowanie rearru przez element ideologiczny, rozciągnięc i e 

nad nim czułej opieki państwa dobrze ilustrują dzieje niektórych auto
rów, np. Nikołaja Erdmana czy Michaiła Bułhakowa - oraz ich sztuk. 
Pierwszy z nich napisał dwa utwory na scenę: „Mandat" (1925 ) i „Sa-

mobó1ca" (1928). Wszed ł jednak na stał e do literatury dramatu rgicznej 
z racji arrysrycznych walorów samych tekstów; ich pozaartystycznego 
losu (zostały opublikowane dopiero w 1987 r. wcześniej pod l ega ł y za
kazowi cenzury). Drugi ulegl inspiracjom i fascynacjom Gogolowskim, 
a poza tym by ł dość krytyczny wobec ,,nowego wspanialego świata "; 

miał reż wyczucie teatru nie tylko w pisanych sztukach, ale również 
w 1ego kszta lrowaniu. Wspólpracując z MCHAT-em napisał dwie sztu
ki: „Bieg" (1928) oraz „Zmowa świętoszków" (1929; premiera „Biegu" 
miała miejsce dopiero w 1957 r.); do premiery „Zmowy.„" doszło 
w 1936, ale po kilku przedstawieniach zdjęto ją z afisza . Zresztą, po 
1926 roku obowiązywał zakaz druku utworów Bułhakowa. Auror zna
komitej powieści „Mistrz i Małgorzata" zaadaptował na scenę inną po· 
wieść: „Bia ł a Gwardia" jako „D ni Turbinów", ale ingerencje cenzury 
były ogromne, naciski na aurora bezwzględne, ch ociaż bronił się przed 
tymi presjami , ro jednak stopn iowo oddawał pole, wycofywa l s i ę, w re
zultacie nie przeniósl na scenę an i wizyjności powieści, ani pewnej czę
ści prawdy hisrorycznej i psycho logicznej. 

Trzeba zwrócić uwagę na 1eszcze jeden aspekt literatury - nie tylko 
dramaturgicznej - tamtych lar, mianowicie na powstawanie licznych 
ugrupowań 1 orientacji literackich. Do najgłośnie1szych należa ła grupa: 
„Serapionowi Bracia" (Iwanow, Fiedin , Zoszczenko, Tichonow, Nikir in , 
Kawierin) ; druga grupa młodych „pisarieli" gotowych służyć władzy -
to RAPP (Rossijska1a Assocjacja Proletariackich Pisatielej) , króra zdomi
nowała środowiska literackie, uzurpując sobie prawo do \\')'łączności 
(należeli ru m.in.: Szołochow, Gładkow, Furmanow, Serafimowicz; 
a władzę grupy stanowi li : Fad iejew i Libiedinski); powstał także „Lewy 
Front Sztuki" (LEF · 1923); pojawiło się „Li terackie Centrum Kon· 
strukrywistów" (1924). Byli także oberiuci. 

Wszystkie powstałe wtedy grupy literackie, mniej lub bardziej wy
raziste, mia ł y jeden nadrzędny problem: stosunek do nowej porewolu
cyjnej rzeczywistości, a w rym kryła s i ę kwestia rradycji i nowarorsrwa, 
starego i nowego świa ta. Stawiano często pytanie: czy świat miniony 
należy w całości odrzucić ' 

Stanisław Żak 
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Supre1nacja czystego 
odczucia (Malewicz) 
Życie praktyczne wdziera się jak bezdomny włóczęga do każdej formy artystycznej 
i uważa się za przyczynę i cel jej powstania - napisał Malewicz. Bez jego aktywnej 
artystycznej działalności (manifesty, wystawy, nauczanie) nie byłoby całej 
rosyjskiej awangardy (wpływ, jaki miał na wysyp różnorakich awangardowych ugrupowań 
w Rosji w latach 20. XX w., np. oberiuci, z którymi się przyjaźnił i których 
inspirował), polskiego konstruktywizmu (jego artystyczna przyjaźń i spory 
teoretyczne ze Strzemińskim), Kantora, francuskiego nowego realizmu (Yves Klein), 
wreszcie amerykańskiego konceptualizmu. (red.) 

Suprematyzm ro teatr jednego aktora, a jego spirytus movens 
i zarazem głównym wykonawcą był Kazimierz Malewicz (1878-1935). 
Za pomocą form elementarnych pragnął zerwać z systemem działania 
artystycznego warunkowanego przez rzeczyw i stość potoczną, stworzyć 

nowe rzeczywistości „nie mniej znaczące niż prawdy samej natury". 
Linia prosta - najprostsza z form elementarnych i stanowiąca sym

bol przewagi człowieka nad chaosem natury - stanowiła podstawę geo· 
merrii Malewicza. Zasadniczym zaś elementem su premarysrycznym był 
kwadrat nie występujący nigdzie w przyrodzie; z niego wywodziły się 
wszystkie inne suprematystyczne formy. Kwadrat oznaczał odrzucenie 
wyglądów świata i całej sztuki przeszłości. W 1915 roku, obok innych 
fundam entalnych płócien tego rypu, wystawił Malewicz w Piotrogro
dzie, ówczesnej stolicy Rosji, obraz ukazujący czarny kwadrat na białym 
de. W zamyśle twórcy nie miał ro być po prostu kwadrat, i drażniła ar· 
rystę nieprzejednana postawa kryryków, którzy nie potrafili pojąć isto
ty tej wszechogarniającej formy. Pusty? To nie jest pusty kwadrat -
twierdził z uporem - wypełnia go nieobecność przedmiotów; on jest 
brzemienny w znaczenie.( .. . ) 

Cóż więc mają oznaczać owe białe pola, w których unoszą się for
my supremasryczne? Wyrażają nieograniczone zdobycze przestrzeni ze
wnętrznej; więcej , zdobycze przesrrzeni wewnętrznej. Błękit nieba, błę
kit tradycji, ren kolorowy baldachim, króry oślepiał wzrok patrzącego 
w nieskończoność, musiał zostać - wedle Malewicza - rozdarty. 
„Przedarłem się przez błękirne granice resrrykcji barwnych - głosił. 

Obok mnie koledzy piloci pływają w tej nieskoi'iczoności. Ustawiłem se
mafor suprematyzmu. Płyńcie! Swobodne białe morze, nieskończoność 
leży przed wami". ( . .. ) 

Malewicz gardził ideą małżeństwa z rozsąd ku między artystą i inży
nierem. Idea ta zakorzeniła s ię w Europie w czasie pierwszego dwudzie
stolecia, w Rosji zaś nabrała szczególnego znaczenia w świetle postula
tów rewolucji. Artyści i naukowcy tworzą na całkow i cie różnych zasa· 
dach - twierdził; podczas gdy prawdziwie kreatywne dzieła maja war
tość bezczasową, wynalazki naukowe cechuje przemi1alność. Jeśli socja
lizm - ostrzegał - będzie polegał na nieomylności nauki i technologii, 
czeka go w przyszłości wielkie rozczarowanie. ( ... ) 

Jego obraz najbardziej znany - Suprematystyczna kompozycja: Bia
łe na białym - biał y kwadrat ustawiony pod kątem na białym polu - in· 
terprerowano w rozmaity sposób. W istocie nie wiemy, co Malewicz za
mierzał przedstawić. Lecz w kontekście innych jego prac i w świe tle je
go własnych twierdzeń, nie wydaje się zbyt śmiałe przypuszczenie, że 
miał uzmysłowić coś bliskiego stanowi ostatecznego wyzwolenia: stan 
nirwany, ostatnie słowo supremarysrycznej świadomości. Kwadrat (wo
la człowieka, lub może sam człowiek ?) pozbywa się swojej materialno
ści i pogrąża się w nieskończoność. Kruchy ślad jej obecności (jego 
obecności) jest wszystkim, co pozostaje . 

Aron Scharr, Suprematyzm w: Kierunki i tendencje sztuki nowocze
snej, Tony Richardson i Nikos Stangos, z angielskiego przełożyła Hali
na Andrzejewska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
1980 r. 

Czarny kwadrat na białym, 1913; Czarny kwadrat na białym polu był 
pierwszą formą wyrazową odczucia bezprzedmiorowego: kwadrat = 
odczucie, białe pole = „nic" poza rym odczuciem. 

Biały kwadrat na białym, 1918; .. . wznieście się w powietrze, przed 
wami roztacza się bezkresna, wolna nieskończoność (K. Malewicz) 
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TWÓRCZOŚĆ OBERIUTÓW 

CZTERY ILUSTRACJE TEGO, 
JAK NOWA IDEA WALI W LEB 
NIEPRZVGOTOWANEGO DO NIEJ CZLOWIEKA 

rys. Danił Charms (ideogram Oberi u) 

PUSZKIN 
I GOGOL 

GOGOL (wpada zza kulis na sce nę i spokoi nie ł eży). 

PUSZKIN (wchodzi , poryka s i ę o Gogola i pada) : Niech ro di abli 1 

An i chybi Gogol' 
GOGOL (podnosząc si ę): Co za nikczemn ość ' Odpocząć nie dadzą . 

(Idzie, potyka się o Puszkina 1 pada) . Nie inacze1, tylko potkn ą łem się 

o Puszkina' 
PUSZKIN (podnosząc s ię): Ani chwi li spokoju' (Idzie, potyka s i ę 

o Gogola 1 pada) . Niech ro diab li 1 Bodaj, że znów o Gogola 1 

GOGOL (podnosząc się): Zawsze, wszędzie przeszkody! (Idzie, po
ryka się o Puszk in a i pada) . A ro nikczemność' Znów o Puszkina' 

PUSZKIN (pod nosząc się): Chu ligaństwo ! Zwyczap1e chu ligal1-
stwo' (Idzie, potyka s i ę o Gogo la i pada). Niech ro diabli' Znów o Go
gola! 

GOGOL (podnosząc się): To po prostu naigrywanie się' (Idzie, po
tyka się o Puszkina i pada). Znów o Puszkina! 

PUSZKIN (podnosząc się): Niech ro diabli' W samej rzeczy diab li' 
(I dzie, potyka się o Gogola 1 pada). O Gogola! 

GOGOL (podnosząc się): Nikczemność! (Idzie, potyka się o Pusz
kina i pada). O Puszkina! 

PUSZKIN (podnosząc s i ę): Niec h ro diabli 1 (Idzie, potyka s i ę o Go
go la i pada za kulisy). O Gogola' 

GOGOL (podnosząc się): Nikcze mność. (Wychodz i za kulisy). 
Za sceną s ł ychać glos Gogola „O Puszkina" 

KURTYNA 
Danii Charms, przekład Natalia Woroszylska 
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PISARZ jestem pisarzem. 
CZYTELNIK A moim zdaniem, jesteś gównem' 

Pisa rz stoi kilka minut wstrząśnięty tą nową ideą i pada bez czucia. 
Wynoszą go. 

2 
ARTYSTA Jestem artystą 

ROBOTNIK A moim zda niem, j esteś gówne m! 

Tu artysta zbladl jak plórno 
I zachybota! się jak trzcina, 
I sczezl niczym drobna kruszy na. 
Wynoszą go. 

3 
KOMPO ZYTOR Jestem kompozytorem. 
WANIA RUBLOW A moim zdaniem jest eś ... ' 

Kompozytor, ciężko dysząc, osuwa s i ę. Nieocze ki wa nie wynoszą go. 

4 
CHEMIK Jestem chemikiem. 
FIZYK A moim zdaniem, 1esteś .. . ! 

Chem ik ni e powiedz i a ł Jn i slowa wi ęcej i c i ężko runą ł na z i e mię. 

Dani! Charms, przek ład Natalia Woroszy lska 

CHOINKA U IWANOWÓW. REŻYSERIA MARIA SPISS 

Fragment 
z ,,Szarego 
Zeszytu'' 

Nazwy minut, sekund, godzin, dni, tygodni 

miesięcy przeszkadzają nam nawet w powierz

chownym pojmowaniu czasu. Wszystkie te nazwy 

odpowiadają albo przedmiotom, albo pojęciom 

i miarom przestrzeni. Dlatego przeżyty tydzień leży 

przed nami niby martwy jeleń. Byloby to prawdą, 

gdyby czas mia! jedynie pomagać w obliczaniu prze

strzeni, gdyby chodzilo o podwójną buchalterię, 

i gdyby czas byl wiernym odbiciem przedmiotów. 

A tymczasem przedmioty są tylko niewyraźnym od

biciem czasu. Przedmiotów nie ma. Spróbujcie je 

znaleźć„. 

Powiedzmy, że mysz biega po kamieniu. Reje

strujcie każdy jej krok. Zapomnijcie tylko przy tym 

o slowie „każdy" i o slowie ,,krok". Wtedy każdy jej 

krok wyda się wam nowym ruchem„ A następnie, 

ponieważ (i slusznie) przestaliście odbierać następ

stwo ruchów jako pewna calość, określoną omylko

wo jako ,,krok" (myląc ruch i czas z przestrzenią) 

ruch zacznie się w waszym postrzeganiu rozdrab

niać. I zostanie sprowadzony niemal do zera. Za

cznie się migotanie. Mysz zacznie migotać . Rozej

rzyjcie się dokola: świat migocze (jak mysz). 

Aleksander Wwiedienski, przeklad Andrzej Dra

wicz w: ,Jragiczna zabawa Oberiu czyli inna Rosja 

poetycka", Oficyna Literacka Kraków 1991 
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PREMIERY MARZEC 2008: TRANS-ATLANTYK 

Polonijna fauna Gombrowicza 
Nowy „Trans-Atlantyk" w Kielcach. 

O takich ludziach jak aktor i reżyser 

Piotr Sieklucki zwykło się pisać: 

Uwaga, talent! Zapamiętajcie 

to nazwisko. Jeszcze o nim usłyszymy 

Znakomicie poradził sobie Sieklucki z niełatwą 
eseistyczną formą prozy Witolda Gombrowicza. Po
kazał ją w intrygujących, dynamicznych scenkach, 
nic nie gubiąc z przenikliwej autorskiej ironii. ( ... ) 
Zadomowił się też w Teatrze im. Stefana Żeromskie
go w Kielcach, gdzie wystawił wcześniej adaptacje 
„Grigi" Antona Czechowa i „Pijanego na cmenta
rzu" Marka Hłaski. Gombrowicz opisał polską emi
grację w Argentynie w chwili wybuchu II wojny 
światowej. Jego prześmiewcze, gorzko-zgryźliwe 

spojrzenie na rodaków zasadniczo odbiegało od hur
rapatriotycznych tradycji, jakimi karmiła się dotąd 
cała nasza literatura. ( ... )Piotr Sieklucki miał do dys
pozycji świetnie skonsolidowany zespół kieleckiego 
Teatru im. Stefana Żeromskiego. Jak zwykle w in
scenizacjach „Trans-Atlantyku" na czoło wybił się 

Gonzalo, argentyński milioner o portugalskich ko
rzeniach. Tu w rewelacyjnym v.'Ykonaniu Pawła Sa
nakiewicza. Fascynująco wypadał zwłaszcza w sce
nach, gdy starał powściągać południowy tempera
ment, by zanadto nie ujawniać homoseksualizmu 
postaci. Przy jego roli wszystkie pozostałe stopniały 
do epizodów, jakkolwiek doskonałych. 

Czerpiąc z istoty prześmiewczego utworu Gom
browicza, Sieklucki ukazał bohaterów jak ludzką 

menażerię: Edward Janaszek jako Minister pysznił 
się kogucią postawą, pięknie kontrastując z niepo
zornie szarym Mirosławem Bielińskim - Radcą. Na 
psich zachowaniach i odruchach Dawid Żłobiński 
zbudował postać kundlowatego Pyckala, a Janusz 
Głogowski, tworząc Ciumkałę, przypominał kwokę. 

Sklerotycznego Tomasza -emerytowanego ofice
ra zidiociałego na punkcie honoru - fantastycznie 
zagrała Maria Wóicikowska. Marzena Ciuła wspa
niałym odśpiewaniem hymnu Argentyny powitała 

rzuconego na obcy brzeg pisarza Witolda Gombro
wicza, w którego wcielił się Hubert Bronicki. 

Frapujące, pełne inscenizacyjnego rozmachu 
przedstawienie Piotra Siekluckiego, twórczo wyko
rzystujące wzorce komedii dell'arte, polecam każde
mu. 

Kielecka scena, której od łat szefuje Piotr Szczer
ski, nie leży w orbicie szczególnego zainteresowania 
widzów spoza miasta i regionu. Wielka szkoda. 
Przydałby się tzw. mądry snobizm na ten teatr, bo 
wart tego. 

Witold Gombrowicz „Trans-Atlantyk, czyli an
typolska robota'', adaptacja, reżyseria Piotr Siekluc
ki, scenografia i kostiumy Łukasz Błażejewski, 

oprac. muzyczne Marzena Ciuła. Teatr im. Stefana 
Żeromskiego, Kielce, premiera 2 7 marca 

Janusz R. Kowalczyk, 
Rzeczpospolita, 2 kwietnia 2008 
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ZABIĆ SUPERWAJZORA JAK 14 TYSIĘCY KURCZAKÓW 

Superwajzorka w 
Dramat Rippera może nie jest porywajqcy, 
ale zasługuje na uznanie - o "Zabić super
wajzora jak czternaście tysięcy kurczaków" 
w reż. Dawida Żłobińskiego w Teatrze im. 
Żeromskiego w Kielcach pisze Dominik Fe
renc z Nowej Siły Krytycznej. 

"Zabić superwajzora" to spektakl, który już przed pre
mierą budził kontrowersje. Stało się tak za sprawą autora 
scenariusza przedstawienia Łukasza Rippera - syna dyrekto
ra teatru, Piotra Szczerskiego. Podniosły się głosy, że to ne
potyzm! Nie żyjemy jednak w średniowieczu, a dramat Rip
pera potrafi obronić się sam, nie dziwi więc fakt, że w ma
łej sali na widowni zasiada komplet publiczności. Zapiski 
z życia Polaka na emigracji są aktualne, zwłaszcza dzisiaj, 
gdy żyjemy pod płachtą obiecanego cudu z Irlandii. 

Każdy w pewnym momencie swojego życia zastanawia 
się, jak ono będzie toczyło się dalej. We współczesnym świe
cie rzesze młodzieży opuszczają kraj, by zaznać "lepszego ży
cia na emigracji". Bardzo często sen o szybkim wypełnieniu 
portfela "funciakami" przeradza się w koszmar. Tacy właśnie 
są bohaterowie spektaklu - Cherlawy (Dawid Żłobiński) 
i Woda (Artur Słaboń). Młodzi, wykształceni ludzie poszu
kujący łatwego pieniądza pracują w rzeźni i wyrabiając 
dzienną normę, uśmiercają 14 tysięcy kurczaków. Bez senty
mentu, bez emocji wykonują powierzoną im prace, zwłasz
cza, że czuwa nad nimi wredna superwajzorka. Cherlawy 
pracuje najlepiej jak potrafi, jest rekordzistą w ilości zabi
tych kurczaków. "Zabić su perwajzora jak czternaście tysięcy 
kurczaków" jest jak film "Między słowami" - ludzie nadają
cy na tych samych falach odnajdują się w emigracyjnym sza
rym świecie, ociekającym krwią kurczaków. Odskocznią od 
pracy w rzeźni nie stają się wyjścia do kina czy do pubu - po 
prostu nie mają na to czasu, pracują od rana do nocy. Od
poczywają pijąc na umór, biadoląc na marny los i straszną 
superwajzorkę. Takie są realia! 

Klimat spektaklu jest tajemniczy, pomaga mu w tym sce
nografia Łukasza Błażejewskiego. Lustro, w którym odbija
ją się postaci, lustro, w którym ukazuje się odbicie demo
nicznej superwajzorki - ma coś z horrorowatości. Scenogra
fia i gra światła odgrywają główną rolę w scenie, gdy po 
ostrej nocnej popijawie w głowie Cherlawego tworzą się de
liryczne majaki. Senne morderstwo zakładowej zwierzch
niczki wygląda efektownie, ostra muzyka i zmieniające ko
lor w świetle rzeźnicze rękawice - to wszystko przypomina 
popart i ma swój urok. 

"Zabić superwajzora" jest utrzymane w mrocznym kli
macie. Dramat Rippera może nie jest porywający, ale zasłu
guje na uznanie. Ukazanie świata ludzi zagubionych w emi
gracyjnym świecie oraz pogodzonych z własnym losem jest 
trafne i takie jak nierzadko słyszymy z opowiadań znajo
mych przebywających za granicą. Premiera spektaklu zbie
gła się z premierą filmu "Polak potrzebny od zaraz" i chyba 
tak właśnie jest, Polacy na wyspach to tylko siła robocza, 
nad którą znęcają się superwajzorzy. 

Dominik Ferenc 
Nowa Siła Krytyczna 

09-04-2008 
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TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Mój teatr 
to teatr emocji 

Aktorstwo to służba ludziom, dla której poświęci
łem życie prywarne. Mam przy rym poczucie, że się 
nie pomyliłem - mówił Jerzy Stuhr na spotkaniu z wi
dzami naszego teatru, którzy po brzegi wypełnili Po
kój Becketta. 

Wybirny aktor i reżyser pokazał „Sędziów" Stani
sława Wyspiańskiego, spektakl dyplomowy studen
tów krakowskiej PWST. 

Opowiadacz historii - jak sam o sobie mówi -
zdradził nie jedno. 

(relację ze spotkania, które odbyło się 22 kwiet
nia, znajdziesz: wv>'w.rearr-zeromskiego.com.pl) 

LOŻA 2008 dla Marzeny Ciuły 
Marzena Ciuła , aktorka Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach ode

brał a wczoraj w Krakowie nagrodę LOŻA 2008 przyznawaną przez 
Małopolski Oddział Związku Artystów Scen Polskich i Klub Aktora 
LOŻA za najlepszy aktorski debiut, poza scenami krakowskimi. W ubie-

Od lewej: Lidia Bogaczówna (prezes ZASP w Krakowie), dyrektor Piotr 
Szczerski i Marzena Ciuła 

głym sezonie laureatką Loży 2007 została również aktorka kieleckiej 
sceny - Aneta Wirzinkiewicz. 

( .. . )Gdy Ciula śpiewa Leander-cichną nasze wsiowe dekalogi. Ciu
la pokazała, że sztuka 'Z.arah Leander większa była niż czasy i miejsca, 
w których 'Z.arah Leander sztukę swą ludziom sprzedawała. Na tysiąc ide
ologicznych sposobów można zarżnąć śpiew Leander. ( ... ) Można, ale ja 
wolę słuchać Ciuły: jej nadzwyczajny głos, gęsty jak towot, ciemny jak 
brudny kot - pokazuje znakomitą, w istocie bezradną, zupełnie bezsilną 
wyższość śpiewu nad Hitlerem, jes1i kto woli - nad każdą upierdliwą 
bądź nie upierdliwą doczesnością. („Rzeczy wieczne", Paweł Głowacki, 
Dziennik Polski nr 101 , 30 kwiernia 2007.) 

Marzena Ciuła, aktorka i wokalistka, jest absolwentką 

Wydziału Wokalnego Szkoły Muzycznej li stopnia 
w Krakowie oraz absolwentką Wydziału Aktorskiego 

PWST w Krakowie, który ukończyła w 2006 roku. 

Jest aktorką kieleckiej sceny, na której w ubiegłym sezonie 

zadebiutowała rolą Dziwki w „Pijanym na cmentarzu" 

wg prozy Marka Hłaski w reżyserii Piotra Siekluckiego. 

dyrektor naczelny i artystyczny Piotr Szczerski • pełnomocnik dyrektora, główna księgowa Elżbieta Pędzik • kierownik literacki 
Jerzy Sitarz • koordynator pracy artystycznej Halina Łabędzka • kierownik Impresariatu Władysław Jankowski • promocja, kontakt 
z mediami Justyna Żukowska • inspicjent Renata Głasek-Kęska • kierownik techniczny Henryk Dubowik • światło Ryszard Zając , 
Mariusz Ciesielski • realizacja akustyczna Tomasz Pierzak • brygadier sceny Ignacy Abram • rekwizytor Zofia Zając • garderoba 
damska Agata Radek • garderoba męska Agnieszka Ozimina • prace perukarskie Idalia Lang, Krystyna Wolańczyk • pracownia 
krawiecka męska Krzysztof Ślusarczyk • pracownia krawiecka damska Teresa Karyś • pracownia plastyczna Tomasz Smolarczyk, 
Iwona Jamka • pracownia stolarska Leszek Macias, Krzysztof Juszczyk • prace tapicerskie Jacek Pomarański • obsługa sceny 
Wiesław Brzyszkiewicz, Edward Gola, Leszek Sobura 

SPONSORlY PATRONAT MEDIALNY 
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Ewa i Marian Chmielewscy 
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