


Jestem zwolennikiem teatru, który się wtrąca. 
Teatru, który się wtrąca do polityki, do życia 
społecznego i do najbardziej intymnych spraw 

ludzkich. Teatru, który w tych sprawach 
ma własne zdanie, otwarcie je wypowiada i stara 

się go bronić - ze sceny, ma się rozumieć. 

Chcemy, by te słowa stały się 

żywą ideą określającą prze

strzeń działań artystycznych, 

edukacyjnych i społecznych 

realizowanych w Teatrze 

Powszechnym. Chcielibyśmy 

w naszych działaniach na

wiązywać do najlepszych tra

dycji tego miejsca i poprzez 

różnorodne formy teatralne, 

korzystając z utworów współczesnych i twórczych reinterpretacji klasyki, 

dyskutować z widzami na gorące tematy. Nie akceptować, ale ważyć 

racje, spierać się, a czasem również prowokować. Chcemy docierać po

przez różnorodne działania do widzów o szerokich zainteresowaniach. 

W ten sposób postrzegamy misję teatru publicznego. 

Od kilku miesięcy najistotniejszym tematem w naszej debacie pu

blicznej stała się wojna. Słowo to wraz z rozwijającym się konfliktem 

zbrojnym na Ukrainie i coraz agresywniejszą polityką Rosji, powróciło do 

języka europejskiej polityki, a także do zbiorowych wyobrażeń i lęków. 

Wydarzenia na Majdanie w nowym świetle postawiły m.in. pytania o mię

dzynarodowy ład, przyszłość Unii Europejskiej, bezpieczeństwo Polski, 

a także o współczesne metody prowadzenia wojny. Oddając głos arty

stom, w trakcie debat, wystaw, warsztatów, koncertów i projekcji oraz 

prezentacji radiowych i scenicznych, pytamy o stereotypy i uprzedzenia, 

o powody amnezji historycznej i rozpadu solidarności między narodami 

Europy. Dwie premiery, na które państwa zapraszamy, obrazują rozwój 

sytuacji, której jesteśmy świadkami : od realności rewolty Majdanu do to

talnego zagrożenia wojną, od konkretu sytuacji Ukrainy do pytań o naszą 

europejską przyszłość. Czy warto narazić nasze życie? Wojna czy pokój? 

Chcemy zadać pytanie, którego w Europie mieliśmy już nie zadawać: 

O co się zabijać? 

Paweł Łysak 

Dyrektor Teatru Powszechnego 

Paweł Sztarbowski 

Dyrektor ds. progrmowych 



Przed czym 
• 

chroni nas 
• granica 
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Schengen? 
.__,. 

Joanna Wichowska 

Kijowska rewolucja , jako szkoła myślenia politycznego i brania odpowiedzialności 

za rzeczywistość we własne ręce stała się wyzwaniem dla reszty Europy. Na tyle trud

nym, że Europa szybko wynalazła mnóstwo pretekstów, które zwalniają ją z obo

wiązku reakcji, choćby polegającej na wnikliwym przemyśleniu swojego własnego 

statusu i swojej własnej, deformującej rzeczywistość perspektywy. ,Ukraina mogłaby 

się stać wyzwalaczem, katalizatorem Małej Europejskiej Rewolucji. Lecz tylko jeśli 

,Europa" porzuci swoją pychę i będzie umiała spojrzeć świeżym okiem na to, czym 

jest Ukraina i co się tam dzieje." - pisał Jurko Prochaśko. Zamiast ,świeżego spoj

rzenia", stać nas jednak zaledwie na powielanie najróżniejszych klisz i stereotypów. 

Rsortyment naszych reakcji , diagnoz i przemyśleń na temat ukraińskiej rewolucji 

okazuje się nadzwyczaj ubogi. 

Wydarzenia ostatniego roku na Ukrainie utrwalone zostały w wielu tek

stach, zapisach filmowych , na zdjęciach . Te dokumentalne świadectwa rzadko 

są bezstronne, ale też same łatwo stają się obiektem manipulacji. Czytamy 

z nich tyle, ile chcemy wiedzieć. Jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości tylko 

to, co potwierdza nasze poglądy. Właściwie to nic dziwnego, dokumentali

styka od dawna jest gatunkiem podejrzanym i niewielu jest tych, którzy wciąż 

wierzą w dokument jako obraz nieretuszowanej , prawdy". , Prawdę" tworzy 

widz, czytelnik, obserwator - za każdym razem na nowo, doraźnie i na własny 

użytek . I pragmatycznie: nasza , prawda" ma nam pomóc usprawiedliwić nasz 

sposób istnienia i potwierdzić słuszność naszych sądów. Z doniesień i doku

mentów relacjonujących wydarzenia na Ukrainie również niestrudzenie kom

ponujemy własną narrację o , prawdzie rewolucji" i ,prawdzie wojny". Mamy 

oczywiście do tego prawo, ale tylko wtedy, jeśli podstawą tej nieuchronnie subiek

tywnej narracji nie jest ignorancja i protekcjonalne przekonanie, że wiemy lepiej 

i widzimy więcej, bo patrzymy z zewnątrz. 

,Czarni nie wywołują rewolucji , najwyżej rozruchy" - jak mówi jeden z bo ~ 

haterów , Misji " Heinera Mullera. Nawet nasza empatia często podszyta jest 

protekcjonalizmem. 

Narracja oparta na niewiedzy i protekcjonalizmie każe postrzegać kijowski 

Majdan tylko i wyłącznie przez pryzmat ulicznych walk, erupcji przemocy, obrazów 

stojącego w płomieniach miasta, rewolucyjnego chaosu, zagrożenia ultranacjo

nalizmem. R wojnę na Wschodzie Ukrainy przedstawia jako prostą konsekwencję 

kijowskich protestów (myląc.następstwo czasu z logiką przyczynowo-skutkową 

i całkowicie pomijając wiodącą rolę, jaką w wydarzeniach odegrała i odgrywa 

Federacja Rosyjska) . 

W tej wysoce selektywnej, stronniczej optyce nijak nie chce się zmieścić Majdan 

jako praktyczna realizacja systemu społecznego, opartego na równości, eman

cypacji , horyzontalności władzy, inkluzywności, podmiotowości wszystkich jego 

uczestników. Taka optyka pomija również fakt, że obwiniając Majdan o spowo

dowanie wojny na Wschodzie kraju, bezrefleksyjnie powielamy komunikat Putina 

i jego akolitów: konsekwencją sprzeciwu wobec niesprawiedliwego systemu jest 

zawsze rozlew krwi : jeśli zaczniecie buntować się przeciw oligarchicznej władzy 

i porządkowi opartemu na nierównościach - czeka was wojna. Lepiej więc siedźcie 

cicho. Putin kieruje ten przekaz przede wszystkim do Rosjan, ale Europejczycy, nie 

dostrzegając samoistnego znaczenia ukraińskiej rewolucji i patrząc na nią wyłącznie 

przez pryzmat wojennego horroru, gorliwie się pod tym komunikatem podpisują . 

I zarazem stają się jego adresatami. Jakbyśmy chcieli udowodnić samym sobie, 

że - nawet jeśli europejski porządek daleki jest od ideału - żadna ,Mała Europej

ska Rewolucja" nie jest nam potrzebna. Cóż, w odróżnieniu od Ukraińców, mamy 

do stracenia zbyt wiele. 

Istnieje jeszcze inna metoda dyskredytowania Majdanu i zarazem igno

rowania lekcji , jaką mógłby stanowić dla ,obywateli Europy", szczególnie tych 

niezadowolonych z panującego w niej porządku . Luksus patrzenia z góry na rze

czywistość pozwala nam na różnego rodzaju asekuracyjne generalizacje, umiesz

czanie konkretnych historycznych wydarzeń w bezpiecznie abstrakcyjnej, starannie 
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zuniwersalizowanej sferze .odwiecznych mechanizmów historii ". Rewolucja zawsze 

zjada swoje dzieci. Każdy bunt zostaje przechwycony przez rządzących . Horyzon

tem wszelkiej rewolucji nieuchronnie jest gilotyna, krew i śmierć. Takie abstrakcyjne 

diagnozy skutecznie uspokajają sumienie, dają alibi obojętności i inercji. Niczego 

nie musimy przemyśleć na nowo, niepotrzebne są nowe pytania, bo zestaw odpo

wiedzi jest już gotowy. Skoro wszystko się powtarza według uniwersalnych scena

riuszy, to żadna interwencja polityczna, ani żadna indywidualna reakcja nic nie 

da. Tymczasem, jak powiedziałaby Susan Sontag, .cała polityka, jak i cała historia 

jest konkretna ." 

Konkretna historia na Ukrainie wciąż się toczy, wspierana przez konkretną 

politykę, której my również jesteśmy, albo chcielibyśmy być, współtwórcami. Gra

nica strefy Schengen wydaje się jednak chronić nas wszystkich, .certyfikowanych 

Europejczyków", nie tylko przed agresywną polityką Federacji Rosyjskiej, ale także 

przed podjęciem wysiłku rozumienia i elementarnym poczuciem odpowiedzialności. 

Retoryka solidarności zastępuje efektywne działania . Lęk zastępuje rzetelną analizę. 

Spektakularne obrazy rewolucji i doniesienia z wojny zastępują znajomość faktów. 

Czas podjąć wysiłek powrotu do działania, analizowania i dostrzegania rzeczy

wistości. Inaczej zostanie nam tylko powtarzanie komunałów i asekuracyjny cynizm, 

o którym pisał Heiner Muller: . Pełnymi ustami łatwiej się gada o przegranej rewolucji". 

Joanna Wichowska - krytyczka teatralna, kuratorka, 

dramaturżka . Rbsolwentka teatrologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego . Grała w spektaklach m.in. Teatru Węgajty, 

Teatru Gardzienice i Double Edge Theatre (USR), pracowała jako 

kierowniczka literacka Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. 

Stała współpracowniczka pisma Dwutygodnik.com i gazety 

teatralnej Didaskalia . Współrealizatorka międzynarodowych 

projektów teatralnych i edukacyjnych Stowarzyszenia Praktyków 

Kultury (m.in . TRBUROPR). Kuratorka projektów sieci teatralnej 

East European Performing Rrts Platform (EEPRP). W ramach 

EEPRPu ściśle współpracuje z ukraińskimi artystami, kuratorami, 

krytykami i organizacjami kulturalnymi. 

·--" 

Jeśli przyszło ci własnymi 

rękoma poprawiać kontury 

historii, wątpliwe, żebyś zajął 

się moralizatorstwem, cała 

twoja dydaktyka nikogo 

nie zainteresuje, dlatego że 

za tobą stać będzie coś o wiele 

ważniejszego - twoja biografia, 

twoje zaangażowanie 

w prawdziwe, bezpośrednie 

życie, w żywą historię, w realną 

politykę, taką, jaka powinna 
- -

być - uliczną, masową 

i niesprawiedliwą. Przynajmniej 
-

wtedy nie można mieć do niej 

żadnych pretensji. 
Serhij Żadan, Anarchy in the UK11: 
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autorstwa Małgorzaty Sikorskiej -Miszczuk 



21 listopada 2013 roku kilka tysięcy osób wychodzi na kijowski 
Plac Niezależności, by zaprotestować przeciwko decyzji prezy
denta Ukrainy o odstąpieniu od podpisania umowy stowarzysze
niowej z Unią Europejską. Brutalna interwencja oddziałów milicji 
w nocy z 29 na 30 listopada sprawia, że spontaniczny, studencki, 
proeuropejski protest zamienia się w ogólnonarodową "rewolucję 
godności", w której uczestniczą intelektualiści i robotnicy, przed
siębiorcy i uczniowie, artyści i urzędnicy. Na Majdan wychodzą 
setki tysięcy ludzi ... 

Od listopada 2013 do lutego 201.ti członkowie nieformal
nej grupy Nowa Ukraińska Drama na gorąco spisywali relacje 
świadków i uczestników kijowskich protestów. Natalia Worożbyt 
skomponowała z nich tekst dokumentalny, portretujący kolejne 
fazy rewolucji widzianej od środka, oczami zwykłych ludzi. 

Spektakl kondensuje fakty i emocje. Dokumentalistyka zo
staje wpisana w ciała aktorów, przepisana na ruch i motywy 
muzyczne. Konkretne, historyczne wydarzenia rozgrywają się 
tu i teraz, na scenie, wobec widzów. Gorączka rewolucyjna za
garnia bohaterów, przybierając najróżniejsze formy. Entuzjazm 
i zwątpienie, poczucie siły i przerażenie przemocą, fascynacja 
wspólnotowością i samotność żałoby. Czy my - mieszkańcy 

bezpiecznych krajów - mamy jakikolwiek dostęp do takich 
doświadczeń? Czy nasza perspektywa jest niewinna? 
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Dlaczego tv1ajdan stoi. 
Dlaczego nie kroczy 
w pochodzie, zmierzając 
ku siedzibom władzy. Sam 
jest władzą. Suwerenem. 
tv1ajdan zbiera si~ nie 
po to, by coś komuś 
zademonstrować, lecz by 
podjąc decyzje i wcielić je 
w życie. Nie jest głosem 
ludu kierowanym do 
władzy, lecz głosem ludu, 
który władzę sprawuje. 
Wojciech Maziarski, Pan Majdan Wielki . GW 27-28 września 2014 



Czarny punkt 

Kateryna Miszczenko 

(fragment) 

Majdan to agora i grób. Miejsce, gdzie Ukraińcy narodzili się na nowo jako podmiot 

polityczny, i miejsce największej tragedii w naszej dwudziestoletniej historii. W dwo

istości Majdanu przejawia się moja, i prawdopodobnie nie tylko moja, codzienność. 

W niej widzę nieodległą przeszłość i planuję przyszłość. Majdan to także jedyne 

miejsce, gdzie chcę przemawiać, jeśli mam być uczciwa wobec samej siebie. (. .. ) 

Gdy przebywałam na głównym placu w pierwszych dniach demonstracji, ubodła 

mnie skala mojego oderwania od społecznego życia Ukrainy. To bolało, ponie

waż swoją pracę, tłumaczenia, wydawanie magazynu intelektualnego uważałam 

za sprawy bardzo potrzebne, chociaż niedoceniane. Odkrycie to znamionowało 

powrót z emigracji wewnętrznej i stało się bodźcem do ponownego przemyślenia 

własnej działalności. Przez lata w otoczeniu, w którym pracowałam - środowisku 

lewicowych aktywistów, współczesnych artystów, kontestujących społeczeństwo 

publicystów - wszystko, co miało przedrostek .euro-", kojarzyło się z mieszczań

stwem, społeczną beznadzieją i złudnym wyobrażeniem dobrobytu. Dlatego też gdy 

ludzie owinęli się we flagi Unii Europejskiej, wydawało mi się, że równocześnie biorą 

na barki nowy ciężar ekonomiczny, a unijne gwiazdy na ich plecach wieszczą jedynie 

złudne nadzieje na nierzeczywistą Europę. Z czasem ten ruch społeczny, o którym 

mówiłam .per aspera ad astra", stał się fundamentalną zasadą Majdanu. Postanowi

liśmy walczyć o inną Ukrainę, taką, o której marzymy. Euromajdan wywrócił wszystko 

do góry nogami - podważył kulturalne i społeczne zasady, na których opierałam 

swoje życie. Zdałam sobie sprawę, że nie miałam w ogóle pojęcia o ludziach żyjących 

dookoła mnie. Jak się okazało, dotychczasowe strategie tłumaczeniowe były cał

kowicie błędne, ponieważ - choć mogły nadać ukraińskie brzmienie zagranicznym 

narracjom - nie dawały się wpisać w nasze społeczeństwo. 

Uważając właśnie swoje środowisko za awangardę ewentualnej rewolucji, 

najzwyczajniej się zagubiłam pośród tych wszystkich zachodnich teorii, analiz ekono

micznych i własnych fantazji na temat ukraińskiego społeczeństwa i samej Ukrainy. 

Przestałam błądzić, kiedy wraz z wieloma innymi wyszłam na plac i zobaczyłam 

swoich współobywateli.(. .. ) Podczas protestów stworzyliśmy z artystą Rnatolijem 

Biełowem plakat przedstawiający ludzi na barykadach, z ukraińską flagą. Nad nimi 

widnieje hasło: .Nie mamy nic do stracenia prócz naszych majdanów". W tym haśle 

parafrazowaliśmy jedne z ostatnich wersów manifestu komunistycznego: kajdany 

opadły, rodzi się kolektywność, która jest zarówno środkiem, jak i celem naszych 

działań. Sformułowanie ,nasze majdany" nie oznaczało jedynie tego, że protesty roz

przestrzeniały się po całej Ukrainie i każda stolica obwodu miała swój Majdan. Cho

dziło o osobiste poglądy polityczne każdego i każdej z nas, o indywidualne zmiany 

i nastawienie. Moja wyobraźnia nieustannie zmieniała postrzeganą rzeczywistość. 
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Wydarzenia coraz bardziej przypominały sen. I już wkrótce postanowiłam całkowi

cie poddać się otaczającej mnie nierzeczywistości, podążać za nią i jej logiką snu, 

logiką niemożliwego, które na moich oczach stawało się rzeczywistością. Nie tylko 

ja marzyłam. Kogokolwiek spotkałam, wszyscy mówili, że prawie nie śpią. Ludzie 

wydzwaniali do siebie o każdej porze dnia i nocy. Byliśmy niczym senne mary, które 

boją się zasnąć choćby na kilka godzin, bo przecież przez ten czas wszystko się może 

zmienić. ( ... )Jeżeliby spróbować przełożyć Majdan na język codzienny, oznaczałby 

on pracę - pracę głowy, rąk i serca. Nieustanna wymiana myśli, idei, wiadomości, 

dzielenie się żywnością, ubraniami, uwagą, pracą, pomoc innym - procesy te za

kładały całkowicie nowe zasady polityczne, odmienne od narzuconych przez pa

nującą ideologię i jej media, które określały naszą postawę życiową. R ta jest bez 

dwóch zdań antykorupcyjna. Nasze współdziałanie nie opierało się na przekup

stwie, komunikacja odbywała się bez łapówek, a o odpowiedziach na pytania nie 

decydowały pieniądze. Majdan wyrósł z potrzeby dawania i dzielenia się . Na tych 

odmiennych jakościowo stosunkach polegała niezależność naszego protestu, jego 

olbrzymi potencjał, niezwiązany z partiami politycznymi i działaczami opozycyjnymi. 

Do dzisiaj czuję olbrzymi żal, kiedy Majdan, jako niezależny podmiot polityczny, pada 

ofiarą medialnych ataków. W przestrzeni wirtualnej na pierwszy plan wychodzą 

postaci polityków i skrajnych fadykałów. To o nich mówi się najwięcej i to one służą 

do budowania propagandowej narracji. Okropne jest w tym przypadku nie tylko 

oczernianie Majdanu, ale również zafałszowane pokazywanie jego reprezentacji, 

skreślenie go z porządku dziennego. Myślę, że to właśnie ów zafałszowany obraz 

był przyczyną osamotnienia naszego protestu w kontekście międzynarodowym. 

Majdan to nie Partia Swoboda czy Prawy Sektor, to tysiące ludzi, którzy stwo

rzyli nowy podmiot polityczny. (. .. )Wszyscy stojący na Majdanie rozumieli, że naszą 

główną bronią jesteśmy my sami: nasze ciała i współpraca. Protest to nie wirtu

alne idee ani dyskusje społeczno-polityczne, protest musi być materialny, fizyczny. 

Codzienne zaangażowanie, wielotysięczna obecność, wytrwałość i upór w decy

dujących starciach znaczyły więcej niż misje dyplomatyczne i wojny informacyjne. 

Nasi polegli to straszliwa materializacja walki o własne prawa. Kiedy w przeddzień 

nagłej ucieczki Janukowycza politycy opozycyjni wypowiadali się na temat ugody, 

którą z nim zawarli, pod scenę przyniesiono trumny z ciałami zmarłych. Przykryte 

flagami ciała demaskują wszelki cynizm i powierzchowność jego retoryki. Trumny 

z ciałami i tysiące chowających je osób zakończyły rządy Janukowycza. Rni media, 

ani stare struktury społeczne nie mogły dłużej paraliżować ich działań i dyskredy

tować polityki jako wyłącznie brudnej sprawki oligarchów. (. .. ) 
„. 

Pod koniec lutego przeczytałam na facebookowym profilu działaczki politycznej 
Łesi Orobec': 

To jakiś koszmar. Wokoło ogień, eksplozje, dym. kałuże krwi, jęki ran

nych. dzwony. zimna woda. strzały i detonacje. smród spalenizny i benzyny, 
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wszechogarniaj<;icy swgd palonej gumy. Nie mogę uwierzyć. że jestem na Majdanie, 

głównym placu miasta. w którym przeżyłam całe swoje życie. 

W czarnym dymie podpalonych opon nie widzieliśmy już wyjścia, ale nieocze

kiwanie narodziła się tam nadzieja na zwycięstwo. W tym koszmarze doznaliśmy 

najokropniejszych strat i zdobyliśmy szansę na lepsze jutro. Przez te dni zanotowa

łam dwa krótkie fragmenty swoich snów: Barykady się roztopiły i były nie wyższe 

od człowieka . Przed nimi stała ochrona Majdanu, zasłaniaj<;ic swoimi postaciami 

deski. opony i puste worki po śniegu. Widzę wielopiętrowy, podobny do tortu dom 

Rzarowa. W centrum stoi główny budynek. a z jego boków jakby wyrastajg kolejne. 

mniejsze. Wszystko otoczone parkami. po których biegajg sarny i pawie. Nawet dzi

siaj pierwsze, co robię po obudzeniu, to włączam komputer i sprawdzam informacje. 

Jem śniadanie i równocześnie przełykam kolejne strony najnowszych wiadomości. 

Czytam na przykład o .głębokim zaniepokojeniu" Unii Europejskiej i Stanów Zjed

noczonych. To jakiś sen! Europa zamknęła oczy. We śnie widzi Majdan. 

Budząc się, nie może jednak sobie przypomnieć, o czym śniła, jakby nie domy

ślając się, że Ukraina nie jest już jakimś odległym krańcem , ale miejscem dramatycz

nego europejskiego przewrotu. Ukraińcy i Europa to dwa senne widziadła, między 

którymi wyrosła ściana całkiem inna niż granica strefy Schengen.(. .. ) 

Kateryna Misz.czenko, Czarny punkt [w;:] Zwrotnik Ukraina pod redakcją Jurija Andruchowycza, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 
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O co się zabijać? 
Wojna. Pokói. Ukraina 

Kuratorka: Joanna Wichowska 

REFERENDUM W SPRAWIE 
WYJŚCIA Z RODZAJU LUDZKIEGO 

wernisaż 19 października 2014 

wystawa trwa do końca grudnia 2014 

Kuratorzy: Hudrada I X!::IAPAAA 
(Kijów/UR) 

Artyści: Benjamin Egger (CH), Erbossyn 
Meldibekov (KZ), Jaroslav Kysa (SK/ 

UK), Nikolay Oleynikov, Dmitri A. Prigov, 
Anastasia Ryabova (RU), Yuri Leiderman 

(UA/DE), Alexander Gnylytskyv, Nikita 
Kadan, Lesia Khomenko, Yuriy Kruchak 

and Yulia Kostereva, Miroslav Kulchitsky, 
Vlada Ralko, R.E.P. group, Kostiantyn 

Strilets, TanzLaboratorium, 
Larysa Venediktova (UA) 

Referendum, będące w założeniu instru

mentem demokracji bezpośredniej, wiosną 

201.lf w kilku regionach Ukrainy zostało wy

korzystane jako narzędzie bezpośredniej 
politycznej manipulacji świadomością spo

łeczną, a później posłużyło jako pretekst dla 

rosyjskiej agresji i aneksji części ukraińskiego 
terytorium. Niewypowiedziana wojna, którą 

Rosja prowadzi przeciw Ukrainie przyniosła 
nie tylko tysiące śmierci, ale też radykalne 

zwątpienie - powszechne wśród wielu 

Ukraińców - w możliwość podtrzymania do

tychczasowych reguł istnienia. Utrata iluzji -
bolesny, ale nieodwracalny proces - niesie 

ze sobą konieczność postawienia raz jeszcze 

pytań o relacje człowieka ze światem . 

Wystawa Hudrady kwestionuje ideę ludzko

ści jako monolitu i proponuje inne spojrzenie 
na obecność człowieka w świecie . 

Być może konkretny człowiek ma więcej 

wspólnego z rośliną albo, powiedzmy, ko
marem, niż z drugim człowiekiem? 

Hudrada (Kijów, UR) Interdyscyplinarny 

kolektyw kuratorski założony w 2008 r. 

Jego członkowie to architekci, aktywiści 

polirfczni, tłumacze, teoretycy, dizajnerzy 

i artyści. Grupa realizuje wystawy (które 

stają się platformą dyskusji i pracy teore

tycznej), interwencje w przestrzeni miejskiej 

i publiczne kampanie z wykorzystaniem pla

katów i projekcji video. Wybrane projekty: 

.Terytorium sporne" (Kroshitsky Art Museum, 

Sewastopol, Krym, 2012) , .Eksperyment 

sądowy" (Visual Culture Research Center, 

Kijów, 2010; VIENNAFAIR 20111 Austria; SIZ 

gallery, Rijeka, Chorwacja, 2013), .Portfolio: 
Wielkie i dobre" (CSW Zamek Ujazdowski, 

Warszawa, 2013). 

Zespół: Larissa Babij, Kateryna Badianova, 

Yevgeniya Belorusets, Oleksandr Burlaka, 

Rlexandr Wolodarskij , Vladislav Golda

kovskiy, Ksenia Hnylytska, Yuriy Kruchak, 

Yulia Kostereva, Nikita Kodon, Volodymyr 

Kuznetsov, Vasyl Lozynskyy, Lada Nako

nechna, Nataliya Tchermalykh, Anton Smir

nov, Lesia Khomenko, Larysa Venediktova, 
Anna Zvyagintseva . 
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MARIANA SADOVSKA 

~ 
CHRISTIAN THOME 

koncert 
:1.9 października 20:1.4 

Mariana Sadovska - głos, harmonium, 
cytra, drumla 

Christian Thome - perkusja, elektronika 

Kolaż tradycyjnych pieśni ukraińskich i awan

gardowej muzyki elektro-akustycznej. Duet 

na głos i harmonium oraz perkusję i laptop. 

Dzikość i liryzm. Urbanistyczno-archaiczne 

kompozycje i aranżacje Sadovskiej - w za

łożeniu abstrakcyjne - w ciągu ostatniego 

roku zostały naznaczone historią: konkret

nym doświadczeniem kijowskiej rewolucji, 

buntu, żałoby, wojny. 

Mariana Sadovska (Kolonia, DE I Lwów, UR) 

kompozytorka, wokalistka, multi-instrumen

taJistka, aktorka, przez krytyków nazywana 
.ukraińską Bjork". Po ukończeniu Rkademii 

lv1uzycznej w Lwowie, była związana m.in. 

z Teatrem Lesia Kurbasa i OPT Gardzie

nice. Zajmuje się muzyką eksperymentalną 

i improwizowaną, łącząc nowoczesne formy 

muzyczne z world music. Współpracowała 

m.in. z nowojorskimi muzykami Rnthonym 

Colemanem, lv1ichaelem Rlpertem, Fran

kiem Londonem (CD .Borderland", Dange

rous lv1usic, USR, 2005). Koncertowała m.in. 

w Brooklyn Rcademy of lv1usic i Symphony 

Space w Nowym Jorku, a także na festiwa

lach w Izraelu, Niemczech, Szwajcarii, Wło

szech, Rnglii, Ukrainie, Rrmenii, Rfganistanie, 

Turcji, Polsce. Ze swoim niemieckim zespołem 

Borderland nagrała płytę .Just not forever" 
(Wismar Records 2011). Od 2001 roku kom

ponuje muzykę dla zespołów teatralnych 

i muzycznych, ostatnio dla legendarnego 

Kronos Quartet (.Chernobyl. The Harvest" -

premiera w 2013 w Kijowie i Nowym Jorku). 

BIEDNI POLACY 
PATRZ9 NA UKRAINĘ 

debata 
25 października 20:1.4 

W jaki sposób obraz ukraińskiej rewolucji, 

ukraińskiej historii, wojny w Donbasie, jest 

filtrowany przez naszą, polską, .zachodnią" 

perspektywę? Czy historyczne resentymenty 

i wiedza zapośredniczona przez doniesienia 

medialne pozwalają nam dostrzec realne 

wydarzenia i ich znaczenie? 

Uczestnikami dyskusji są: Anna lazar, 
ukrainistka, historyczka i krytyczka sztuki, 

kuratorka, w latach 2008-2014 praco

wała w Instytucie Polskim w Kijowie; Edwin 
Bendyk, dziennikarz (.Polityka"), publicysta, 

pisarz, Wykładowca w Collegium Civitas, 

gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przy

szłością Collegium Civitas oraz Centrum 

Nauk Społecznych PRN; Tomasz Stryjek, 
profesor nadzwyczajny politologii w Instytu

cie Studiów Politycznych PRN, wykładowca 

Collegium Civitas, autor publikacji dotyczą

cych ideologii, historiografii i współczesnej 

polityki Ukrainy (ostatnio: .Ukraina przed 

końcem Historii. Szkice o polityce państw 

wobec pamięci"). 
Prowadzenie: Joanna Wichowska (EEPRP) 
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TEATR REWOLUCJI? 
REWOLUCJA TEATRU? 

debata 
26 października 20:1.4 

we współpracy z miesięcznikiem .Teatr" 

Październikowy numer .Teatru" został przy

gotowany przez ukraińskich teatrologów 

i krytyków. Przedstawiają oni nową drama

turgię ukraińską, omawiają najważniejsze 

spektakle reżyserów młodego i średniego 

pokolenia, prezentują ważne teatry reper

tuarowe i sceny niezależne na Ukrainie. Czy 

zmiany zapoczątkowane rewolucją w Kijowie 

przenoszą się na życie teatralne? W dyskusji 

biorą udział Natalia Worożbyt (UR), dra

matopisarka, autorka Dzienników lv1ajdanu 

i Pavel Yurov (UR), reżyser teatralny, Anna 
Korzeniowska-Bihun, teatrolożka, ukra

inistka, tłumaczka. Prowadzenie: Joanna 
Wichowska i Jacek Kopcińskt, redaktor 

naczelny .Teatru". 

PRZYJDZIE MORDOR 
I NAS ZJE 

Słuchowisko radiowe na podstawie 
książki Ziemowita Szczerka 

Premiera w Radiu RDC 
na żywo z Teatru Powszechnego 

27 października 20:1.4 

Ekstremalna wyprawa na Ukrainę, pełna 

mrożących krew w żyłach przygód, zaskaku

jących zwrotów akcji i wisielczego humoru. 

Rutor bezlitośnie i bezczelnie patrzy na na

szych wschodnich sąsiadów i gdy już się 

wydaje, że możemy patrzeć na nich z pełną 

pogardy wyższością, okazuje się, że Szczerek 
pisze nie tyle o Ukrainie, co o naszych wy

obrażeniach o niej, o polskich zapędach ko
lonizacyjnych i podszytej fałszem fascynacji 

miejscami, w których możemy leczyć nasze 
polskie kompleksy. 

Rdaptacja: Paweł Sztarbowski 

Reżyseria : Paweł Łysak 

lv1uzyka: lv1ięśnie 

Występują: Jacek Braciak, Jacek Beler, 

Eliza Borowska, Joanna Drozda, lv1ichał 

Jarmicki, Piotr Stramowski 

Ziemowit Szczerek za ten fabularyzowany 

reportaż o Ukrainie został nagrodzony Pasz

portem .Polityki" w kategorii Literatura. 

EUROMAJDAN. ROUGH CUT 

polska premiera filmu + dyskusja 
27 października 20:1.4 

Unikalna kronika trzech miesięcy rewolucji. 

Od protestu oburzonych do ogólnonarodo

wego powstania. Od garnków na głowach 

demonstrantów do tarcz i kijków. Od euforii 

zwycięstwa do żałoby po zabitych. Rewolucja 

jako eksplozja wskrzeszonej godności, jako 

uniesienie wolnością, jako bolesna świado

mość poniesionych kosztów, jako narodziny 

nowoczesnej historii Ukrainy. 

Film został zmontowany z materiałów re

jestrowanych od listopada 2013 do lutego 

2014 przez kilku filmowców. Jego premiera 

odbyła się na otwarciu Festiwalu Filmów Do

kumentalnych .Docudays UR" w marcu 2014. 

Jesienią 2014 .Euromaidan. Rough Cut" bę

dzie prezentowany na siedmiu europejskich 

festiwalach filmowych. 

Reżyserzy: Yolodymyr Tykhyi, Rndriy Lytvy

nenko, Kateryna Gornostai, Roman Bon

darchuk, Yulia Gontaruk, Rndrey Kiselyov, 

Roman Liubyi, OleksandrTechynskyi, Oleksiy 

Solodunov, Dmitry Stoykov. 

Gośćmi dyskusji będą współtwórcy filmu: 

Yulia Serdyukova, fotografka (współ

pracowniczka m.in . Frankfurter Rllge

meine Zeitung), producentka filmowa 

i Oleksandr Techynskyi, fotograf, autor fil

mów dokumentalnych. 
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DONBAS. POWSTAŃ! 
BAŚŃ O NOWOllOSJI 

Czytanie sceniczne tekstu 
dokumentalnego, stworzonego 

na podstawie artykułów i wywiadów 
z ukraińskiej prasy oraz wpisów 
w mediach społecznościowych. 

29 października 

Noworosja - kraina, która nie istnieje, zie
mia niczyja, utopia, przestrzeń konfrontacji 
prawdy i kłamstwa . Tekst zestawia deklara
cje władz i ideologów Noworosji z realnym 
doświadczeniem mieszkańców Donbasu. 
Z jednej strony - słowa, z drugiej - fakty. 
Ideologia i rzeczywistość . Teoria i praktyka. 
Czy badając przepaść między nimi można 
rozpoznać źródła konfliktu i zdefiniować 
jego esencję? 

Układ tekstu: Pavel Yurov, 
Rnastassya Kasilova 
Tłumaczenie: Serhij Petryczenko 
Reżyseria: Pavel Yurov 
Tłumaczenie prób, konsultacje 
dramaturgiczne: Maria Jasińska 
Występują: Olga Sawicka, Katarzyna M. 
Zielińska, Jacek Braciak, Rndrzej Mastalerz, 
Sławomir Pacek 

Czytanie jest realizowane w ramach 
programu rezydencyjnego East European 
Performing Rrts Platform/EEPRP 

Pavel Yurov (ur. w 198or. w Rntracycie, w ob
wodzie donieckim, mieszka w Kijowie), reży
ser teatralny, aktor, tłumacz, laureat nagrody 
Kijowski Pektoral w kategorii .najlepszy de
biut reżyserski" (za przedstawienie oparte 
na .Bólach fantomowych" Vasila Sigariewa). 
Studiował reżyserię na Kijowskim Państwo
wym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji im. 
Karpenko-Karego. Jest inicjatorem i kurato
rem projektu prezentującego współczesną 
światową dramaturgię .DramPortal". Jego 

czytania performatywne są prezentowane 
w prestiżowych przestrzeniach galeryjnych 
(m.in. Pinchuk Rrt Centre i Rrsenał Sztuki 
w Kijowie) i na międzynarodowych festiwa
lach (m.in. Drama.UR we Lwowie, Globalize 
Cologne w Kolonii). W kwietniu, odwiedzając 
Słowiańsk, został uwięziony przez uzbrojone 
siły separatystów, w niewoli spędził dwa i pół 
miesiąca. 
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Powszechny 
kuratorzy: Dominika Szulc, Mateusz Węgrzyn 

W ciągu kilku miesięcy swojego istnienia kijowski Majdan stał się nie tylko publiczną 

demonstracją dążącą do zmian politycznych na Ukrainie, ale również, a może przede 

wszystkim, epicentrum myśli społecznej, gigantyczną szkołą demokracji i politycz

nego myślenia. Zebrani na nim przedstawiciele bardzo różnych grup społecznych 

- studenci, inteligencja, robotnicy, kozacy, emeryci, nacjonaliści 

i liberałowie - wspólnie, obok rewolucji ustrojowej, dokonali rewolucji społecznej 

przypominając nam, że pod5'awą demokracji jest zaangażowane społeczeństwo 

obywatelskie czynnie uczestniczące w życiu publicznym. 

Tymczasowy Uniwersytet Powszechny (TUP) nawiązuje właśnie do tego 

aspektu ukraińskiej rewolucji. Jego podstawą jest założenie, że obowiązkiem sztuki 

i instytucji kultury jest, obok działalności artystycznej, kształtowanie postaw oby

watelskich. Do otwartej przestrzeni przed teatrem zapraszamy sąsiadów, młodzież, 

seniorów i wszystkich mieszkańców Warszawy. Wspólnie zastanowimy się gdzie, 

jako społeczeństwo, jesteśmy dzisiaj? Co wynieśliśmy z .ukraińskiej lekcji"? Czy, jako 

wolni i syci obywatele Europy, mamy jeszcze o co się zabijać? 

INSTALACJA 

Oglądając relacje z wydarzeń na Ukrainie Polacy - po raz pierwszy od dawna -

poczuli lęk przed, wydawałoby się wpartym już ze słownika Europejczyków, słowem 
.wojna". Poczucie zagrożenia i oblężenia stało się inspiracją dla instalacji artystycz

nej towarzyszącej Tymczasowemu Uniwersytetowi Powszechnemu. Gigantyczne 

białe naczepy samochodów ciężarowych poprzez działania artystyczne stają się 
antytezą brutalności wojny - opresyjna, dominująca nad jednostką przestrzeń staje 

się miejscem spotkania, działalności twórczej i obywatelskiej. 

Rutorką instalacji jest Ewa Machnio (ur. 1976) absolwentka Wydziałów Rrchitektury Wnętrz 
i Scenografii warszawskiej Rkademii Sztuk Pięknych. Jako scenografka współpracuje z wie
loma teatrami w Polsce, jest również malarką i artystką video. 
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8 DNI 
8 ORGANIZACJI 

8 SZKÓŁ 

Do udziału w codziennych warsztatach 

zaprosiliśmy osiem (głównie praskich) 

szkół i osiem różnych organizacji, które 

w działaniu (!} podejmą dyskusję na temat 

wolności i czynnej postawy wobec rzeczywi

stości społecznej. Poza nurtem edukacyjnym 

przeznaczonym dla młodzieży, TUP będzie 

funkcjonował również jako miejsce dzia

łań obywatelskich (maraton pisania listów 

Rmnesty International, zbiórka produktów 

pomocy humanitarnej), przestrzeń wysta

wiennicza i koncertowa. 

MILITO 

koncert 
20 października 2014 

Milito (ur. 1987 w Siedlcach) - wokalista, 

songwriter, multiinstrumentalista; w jego 

muzyce spotykają się inspiracje m.in. folkiem 

i muzyką sakralną z różnych stron świata. 

Poetyckie teksty wykonuje, akompaniując 

głównie na małej fisharmonii i mandolinie. 

Ruter muzyki do krótkometrażowej anima

cji poklatkowej ,Czas snu" (2013) autorstwa 

Khan. Obecnie przygotowuje swoją debiu

tancką płytę. 

SHOUT FOfl UKflAINE 

wystawa 
20 października 2014 

Projekt zainicjowany przez Pracownię Propa

gandy Społecznej (Wydział Grafiki gdańskiej 

RSP) prowadzoną przez Jacka Staniszew

skiego jest wyrazem solidarności z naszym 

wschodnim sąsiadem . 40 plakatów przed

stawia interpretację wydarzeń na Ukrainie, 

nawołuje do pokojowego rozwiązania kon

fliktu oraz poszanowania wolności, swobód 

obywatelskich i dążeń narodu ukraińskiego. 

Prace pokazywano między innymi na deba

cie Salonu Młodopolskiego im. Rrama Rybic

kiego, a na przełomie lutego i marca 2014 

roku zostały zaprezentowane na kijowskim 

Majdanie. 

Rrtyści: Jacek Staniszewski, Rnia Faleńczyk, 

Krzysiek Głażewski, Vera King, Natalia La

ment, Edyta Majewska, Ola Miętus, Rnia 

Orłowska, Piotr Paluch, Julia Parchimowicz, 

Paulina Przygoda, Basia Stec, Maja Tybel 

i Emil Cwik, Eugenia Tynna, Gabriela Wa

rzycka, Jacek Wielebski, Rgata Wilkowska, 

Natalia Uryniuk, Zuza Zamorska. 

Kurator pokazu w Teatrze Powszechnym: 

Rnna Włodarska . 
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20.10.2014 

Performeria Warszawy 

warsztaty performatywne 
Bystry tłum 

Prowadzenie: kolektyw Performeria 
Warszawy 

21.10.2014 

Loesje, Pracownia Sitodruku Sito 

warsztaty kreatywnego pisania 
i wykorzystywania technik sitodrukowych 

Krótkie teksty, ważne tematy 

Prowadzenie: Emilia Skiba (Loesje), 

Rgnieszka Pasierska, Magda Paszewska 
(Pracownia Sitodruku Sito) 

22.10.2014 

Chór Eksperymentalny Gre Badanie 
warsztat wokalny 
Fight for Your Right 

Prowadzenie: Sean Palmer • 
23.10.2014 

Fundacja Rrtystyczna PERFORM 

warsztat - gra 
Terytorium. Gra w monopol? 

Prowadzenie: Małgorzata Gajdemska, 

Paulina Święcańska 

24.10.2014 

Krytyka Polityczna, Fundacja Panoptykon 

warsztaty i spotkanie 
Dziennikarstwo obywatelskie 

Prowadzenie: Marcin Sierszyński, 

Rneta Ilnicka (Krytyka Polityczna), 

Katarzyna Szymielewicz 

(Fundacja Panoptykon) 

25.10.2014 

dzień stowarzyszeń ukraińskich 
otwarte warsztaty, spotkania, koncerty 

26.10.2014 

dzień stowarzyszeń ukraińskich 

otwarte warsztaty, spotkania, koncerty 

27.10.2014 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy 

STOP - KLRTKR 

warsztaty 
Nie pasuje? Zmień to! 

Prowadzenie: Magdalena Kozuba! 

28.10.2014 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 

warsztat 

Szkoła solidarności 

warsztat 

Mowa nienawiści - Jestem Przeciw 

Prowadzenie: trenerzy CEO 

29.10.2014 

Grupa Studnia O. 

opowieści, warsztat 
Fez i konfederatka 

Prowadzenie: Rgnieszka Rysen Kaim, 

Małgorzata Litwinowicz 

Wspólnie z Rmnesty International 

zapraszamy do podpisywania listów 

z apelem o pokojowe zakończenie 

konfliktu na Ukrainie i uwolnienie więźniów 

politycznych. 

Od 20 do 29 października 

Teatr Powszechny i Fundacja Otwarty 

Dialog będą prowadzić zbiórkę produktów 

pomocy humanitarnej (leki, koce, żywność) 

dla Ukrainy. 
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Ukraina między utopiq i tragediq 
Edwin Bendyk 

Pomnik Lenina w Charkowie upadł we wrześniu 201Ą, znacząc w dziejach ukraińskiej 

rewolucji moment niezwykle symboliczny i pełen sprzeczności. Charkowski Lenin 

był wyjątkowy, nie tylko ze względu na swoją wielkość. Siedem miesięcy wcześniej 

w obronie wodza Wielkiego Października stanął tłum przeciwników Euromajdanu. 

Nie świętowali klęski Wiktora Janukowycza, przeciwnie. W Charkowie mógł liczyć 

na poparcie większości mieszkańców. Mniejsza o ich motywy, lecz wystrzegać się 

należy prostych interpretacji, że podział Ukrainy na dwie części odróżniające się pod 

względem mentalnym, kulturowym i politycznym w wyniku rewolucji tylko pogłębił 

się oraz zakrzepł. 

To prawda, barykady oddzielające Majdany od Rnty-Majdanów w różnych 

miastach Ukrainy sprawiały wrażenie polaryzacji społeczeństwa na My i Oni. 

Tyle tylko, że gdy w Kijowie tłum zaczynał skandować gromkim głosem, słychać 

było: Ukraina to Ja! Gdy dzieliłem się tym spostrzeżeniem ze swoimi ukraińskimi 

znajomymi, zarówno w trakcie rewolucji, jak później, jesienią, zastanawiali się 

chwilę, by stwierdzić, że to w sumie oczywiste. Protest rozpoczął się od wezwa

nia pojedynczej osoby, świadomej swej godności i podmiotowości, gotowej wziąć 

odpowiedzialność. Na wezwanie odpowiedziały inne jednostki, w swoim wnętrzu 

odnajdując motywację do działania. Dopiero tam, na Majdanie zebrani zaczęli się 

liczyć i uzgadniać, po co w istocie przyszli. Tak rodziło się pojęcie rewolucyjnego My, 

nieustannie negocjowane i definiowane. Tak rodziła się nowa, zbiorowa polityczna 

podmiotowość. 

Przekonanie, że wspólne My można wynegocjować unikając antagonizmów, 

że możliwa jest otwarta, inkluzywna wspólnota brzmi jak utopia. Bo rzeczywiście, 

wystarczy sięgnąć pamięcią do samego początku zrywu. Gdy zgromadzona w Kijo

wie rzesza śpiewała z entuzjazmem ,Odę do radości" rzeczywistość została na chwilę 

zawieszona. Jak zapewne stwierdziłby Manuel Castells, kataloński socjolog bada

jący nowe ruchy społeczne, Majdan stał się przestrzenią autonomii i pozaczasowej 

wolności, gdzie wspólnie marzenie o lepszej przyszłości nie razi patosem, lecz wydaje 

się oczywiste i naturalne. 

Budowana na tym dobrym marzeniu utopia szybko musiała skonfrontować się 

z tragicznym (w sensie greckiej tragedii) wymiarem losu. Pierwsza krwawa konfron

tacja z siłami bezpieczeństwa przypomniała, że o ile światem utopii rządzi Kairos, 

to rzeczywistość podlega bezlitosnemu Kronosowi. Z jednej więc strony radość, 

że lepsza Ukraina jest możliwa i w zasięgu nawet jeśli nie ręki, to na pewno wy

obraźni. Z drugiej zaś narastająca świadomość, że po drodze do tego celu zmierzyć 

się trzeba będzie z brutalną przemocą stawiającego opór Realnego. 

W grudniu nie brakowało jeszcze komentarzy, nawet wytrawnych obserwato

rów, że Majdan nie przeżyje Bożego Narodzenia, wyczerpie swoją energię i rozejdzie 

s __ 22 

się. W styczniu, gdy nastąpiła eskalacja przemocy i padły pierwsze śmiertelne ofiary 

nikt już chyba nie miał wątpliwości, że jedyną gwarancją bezpieczeństwa dla re

wolucjonistów jest zwycięstwo. Każda inna opcja oznaczała śmiertelne zagroże

nie. Skończył się karnawał, niewinne dzieciństwo pierwszych dni pozostało daleko, 

przyszłość naznaczona była przemocą i strachem, by przemoc ta nie zaraziła i nie 

zatruła wszystkich. 
Gniew Kronosa nie wyczerpał się jednak, nie wystarczyła mu pierwsza żertwa, 

uruchomił przeciwko marzycielom siły historii powszechnej wyrażającej się w zim

nych kalkulacjach realnej geopolityki. Czy, jak przekonują dziś realiści, sprawa była 

z góry przesądzona? Czy ukraiński projekt oparty na utopii nowego społeczeństwa 

od początku skazany był na niepowodzenie, bo grozi destabilizacją globalnego 

ładu opartego na złożonej grze odwiecznych interesów i nieustannie zmieniających 

się politycznych ambicji? Oczywiście, nie ma prostej odpowiedzi. Można zarzucać 

Zachodowi, zwłaszcza Europie, że nie pomaga w wystarczającym stopniu społeczeń

stwu, które jako pierwsze w dziejach Unii Europejskiej gotowe było za europejskie 

marzenie umierać. I można pomstować na Rosjan, że w swej masie dali się uwieść 

Władimirowi Putinowi. 

Należy jednak przyjąć do wiadomości, że wydarzenia w Ukrainie szybko wykro

czyły poza ramy historii lokalriej, a stawkę gry jednoznacznie określił Rosjanin Lew 

Ponomariew na łamach ,Nowoj Gaziety": polityka Władimira Putina w najlepszym 

wypadku pcha do katastrofy Rosję, w gorszym - grozi katastrofą całemu światu." 

Jeśli Ponomariew ma rację, to może Ukraińcy powinni w trosce o świat zrezygnować 

ze swego marzenia i zająć pokornie miejsce, jakie wyznaczyła im historia? 

Nie, mają o wiele trudniejsze zadanie - przechować ducha swojej utopii, uchro

nić się przed bakcylem przemocy i nienawiści dalej rozwijając swój projekt, którego 

stawką z kolei jest wynalezienie nowej formy zbiorowego życia dla nowej podmio

towości, na tyle silnej, by przeciwstawić się obiektywnym wyzwaniom rzeczywistości. 

Marzenie utopii zmierzyć się musi z logiką tragedii, nikt jednak nie zna do

kładnego scenariusza tej konfrontacji ani jej finału. Dlatego pilnie trzeba patrzeć 
na znaki, czy aby już nie widać, gdzie upadnie strzała wypuszczona przez Kairosa. 

Jakim znakiem był upadek Lenina w Charkowie? Kto właściwie zinterpretuje to wy

darzenie, być może zyska wgląd w przyszłość. 

Edwin Bendyk - jest dziennikarzem, publicystą i pisarzem, pra

cuje w tygodniku ,Polityka". Opublikował cztery książki: ,Zatruta 

studnia. Rzecz o władzy i wolności", W.R.B. 2002 r„ ,Rntymatrix. 

Człowiek w labiryncie sieci", W.R.B 2004 r„ ,tv1iłość, wojna, rewolu

cja. Szkice na czas kryzysu", W.R.B 2009 r. oraz ,Bunt Sieci", Polityka 

2012 r. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem 

badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz Centrum Nauk 

Społecznych PRN. Członek Polskiego PEN Clubu. 
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Wojna i pokój 

Reżyseria: Marcin Liber 

Rdaptacja I dramaturgia: Paweł Sztarbowski 

Scenografia: Mirek Kaczmarek 

Kostiumy: Grupa MIXErl. 

Muzyka: Krzysztof Kaliski, Filip Kaniecki 

Inspicjentka: Ewa Kancler-Żeleńska 

Suflerka: Barbara Sadowska 

Występują 

• 
Mikołaj Bołkoński Mariusz Benoit 

Rndrzej Bołkoński Dobromir Dymecki 

Maria Bołkońska Aleksandra Bożek 

Liza Bołkońska Katarzyna Maria Zielińska 

llja Rostow Andrzej Mastalerz 

Hrabina Rostow Anna Moskal 

Natasza Rostow Joanna Drozda 

Mikołaj Rostow Michał Napiątek 

Wasilij Kuragin Sławomir Pacek 

Rnatol Kuragin Piotr Stramowski 

Helena Kuragin (potem Bezuchow) Paulina Chruściel 

Pierre Bezuchow Piotr Ligienza 

Dołochow Jacek Beler 

Mięso Rrmatnie Grzegorz Falkowski 

Wykorzystano przekład Rndrzeja Stawara i fragmenty libretta 

opery .Wojna i pokój" Siergieja Prokofiewa w przekładzie 
Rgnieszki Lubomiry Piotrowskiej 



Opublikowana w ::1.869 roku Wojna i pokój jest uznawana za ro
syjską epopeję narodową. Przedstawiana w niej panorama 
świata rosyjskiej arystokracji i burzliwa historia wojen napo
leońskich do dziś stanowią jedną z podstaw imperialnego mitu 
Wielkiej Rosji. Współcześni Rosjanie wciąż przeglądają się w bo
haterach Tołstoja. Co wynika z tego zderzenia? 

Dla twórców spektaklu Wojna i pokój staje się punktem wyj
ścia do opowieści o okrucieństwie wojny i rosyjskich tęsknotach 
imperialnych, a jednocześnie materiałem do patrzenia na nasze 
polskie wyobrażenia o potężnym sąsiedzie ze Wschodu. Jest 
to próba opowiedzenia w kostiumie historycznym o konflik
tach trawiących nas współcześnie i o powrocie tego brzydkiego 
słowa na „w" - jak eufemistycznie piszą niektóre media - na eu
ropejskie salony. 

Wojna jest jedynie 
kontynuacją polityki 

- - .... . . 
innymi środkami 
Carl von Clausewitz. 
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Salon z widokiem na wojnę 
Paweł Sztarbowski 

Gdyby przeprowadzić statystyki, Władimir Putin okazałby się zapewne zwyc ięzcą 

rankingu na najpopularniejszego bohatera internetowych memów. Niektóre są na

prawdę zabawne, jak choćby ten z podpisem Nazwijcie mnie idealistQ, ale dla 

pokoju mógłbym nawet zabić, albo zdjęcie Putina w otoczeniu sztabu doradców 

pokazujących mu coś na tablecie, z podpisem: Sytuacja wymkn~ła si~ spod kontroli. 

W Polsce jedzQ jabłka!. Zdarzają się dowcipy dość czerstwe, jak na przykład ten 

z Putinem ocierającym łzę i podpisem: R chciałem tylko troch~ krymu do mojego 

ciastka". R są i zupełnie niesmaczne, jak choćby zestawienie Putina z psem, do któ

rego jest niby bliźniaczo podobny. Oczywiście przewija się cała masa montowanych 

zdjęć, na których Putin zestawiany jest z Hitlerem i Stalinem, Putin w masce Jokera, 

Putin lecący na smoku, Putin na niedźwiedziu ... dałoby się z tego stworzyć wystawę 

w jakiejś niekończącej się galerii. Wszyscy memy !ajkują, udostępniają, śmieją się 

z nich, sprawiając w ten sposób wrażenie aktywnego uczestnictwa w debacie nad 

imperialistyczną polityką Rosji. 

Komentarze, dyskusje, śledzenie doniesień - był moment, kiedy wszyscy chcieli 

być na bieżąco w sprawach wd}ny rosyjsko-ukraińskiej, a media podgrzewały atmos

ferę dostarczając kolejnych newsów. Szybko jednak okazało się, że mimo trwającej 

w najlepsze wojny, newsy o niej przestały już być tak ekscytujące dla odbiorców, 

a stopniowo wręcz irytowały. Jak to? Znowu Ukraina? Znowu Putin? To już nie 

ma innych tematów? Znowu te same obrazy cierpienia? My chcemy przecież wciąż 

nowych obrazów cierpienia! Rże przekaz medialny istnieje głównie dzięki gorącym 

newsom, sprawa Ukrainy szybko zeszła na dalszy plan. No bo kogo interesują ko

lejne ofiary? Walki i wybuchy w Donbasie? Ile można o nich słuchać? Przecież nikt 

już nie chce o tym czytać! O! No chyba, że na terenie Ukrainy zestrzelono samolot 

malezyjskich linii, z wieloma obywatelami Europy Zachodniej na pokładzie! Wtedy 

znowu mamy news, znów można tworzyć proste komunikaty i czarno-białe podziały, 

znów informacje o wojnie stają się atrakcyjnym towarem. I znikają z czołówek gazet 

równie szybko jak zostały podgrzane. 

Susan Sontag zauważa : Bycie widzem nieszcz~ść nawiedzajQcych inne kraje jest 

jednym z najbardziej charakterystycznych przeżyć współczesności. Jednocześnie zaś 

zalew informacji sprawia, że obrazy i słowa stają się zużyte. Dlatego teatr, podejmu

jąc tematy z pierwszych stron gazet, nie powinien ścigać się z mediami na newsy, ani 

czekać aż spadnie kolejny samolot lub stanie się coś równie strasznego. Jego wielką 

siłą jest możliwość wyrwania wojen, konfliktów, katastrof z oswojonego i bezpiecz

nego kontekstu, a ofiar z anonimowości. Przede wszystkim zaś wyrwania obrazów 

i słów z ich bezimiennego uogólnienia. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz przy

tacza na swoim blogu słowa Eugeny Spirina, ukraińskiego dziennikarza: Dziwna 

to wojna. Miasto pod ostrzałem, centrum zrujnowane. zbombardowany budynek 
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uniwersytetu. instytutu kultury. stare miasto. Jednocześnie ludzie codziennie jeż

dżq do pracy - nie majq wyboru. w państwowych przedsiębiorstwach za absencję 

straszq zwolnieniami. choć poruszanie się po Ługańsku to wielkie ryzyko. R zatem 

pozornie nic się nie dzieje, należy zachować pozory normalności, choć w każdej 

chwili na dom lub na zakład pracy może spaść bomba. 

Lew Tołstoj w Wojnie i pokoju dość kąśliwie zobrazował salonowe towarzystwo, 

uczestniczące w niekończących się balach, które nasłuchuje informacji o wojnie, 

nawet nie zauważając, jak wojna wkracza do ich wygodnych pałaców. Nagle oka

zuje się, że coś, co było odległe, co było ewentualnie atrakcyjnym tematem plotek, 

każe uciekać z domów, niszczy cały dobytek. Rozmowa była najprostsza i mało 

znaczqca. Mówili o wojnie, mimo woli, jak wszyscy, wyolbrzymiajqc swój smutek 

z tego powodu - to chyba najgenialniejsze i najcelniejsze zdania w całej ogromnej 

powieści, która znakomicie zderza nagie okrucieństwo wojny, znane Tołstojowi z au

topsji , z wyobrażeniami o niej, z uwznioślającymi ją narracjami. Właśnie wyobrażenia 

i fantazje są materiałem dla teatru. Panuje przekonanie, że nasz wpływ na fakty 

czy polityczne decyzje jest znikomy. Warto mieć jednak zawsze w pamięci słowa 

Jerzego Giedroycia: Prasa rosyjska z poczqtku XX wieku pełna była wyśmiewań 

się z kawiarnianych polityków. Z kawiarni genewskich wyszła rewolucja sowiecka. 

z kawiarni krakowskich niepodległa Polska. Sq to ambitne wzory. Tych wzorów nie 

tracimy z oczu. Jesteśmy tylko salonem, który patrzy na wojnę, czy też , jak głosi tytuł 

jednej z planowanych w Teatrze Powszechnym debat, jesteśmy jedynie biednymi 

Polakami patrzqcymi na Ukrainę. Rle to nie znaczy, że nasz głos nie jest ważny, 

że zadawane przez nas pytania nie wybrzmią, że postawione przez nas problemy 

nie wpłyną na rozumienie wielkich spraw. 

Paweł Sztarbowski -doktor nauk humanistycznych, dramaturg, 

publicysta, zastępca dyrektora ds. programowych w Teatrze 

Powszechnym im. Zygmunta Hubnera. Studiował na Uniwersytecie 

Warszawskim (Filozofię) i Rkademii Teatralnej (Wiedzę o Teatrze). 

Publikował między innymi w ,Tygodniku Powszechnym", ,Notatniku 

Teatralnym", ,Teatrze" ,Didaskaliach ", , Newsweeku Polska". 

Pracował jako kierownik działu promocji w Instytucie Teatralnym 

im. Zbigniewa Raszewskiego i jako zastępca dyrektora w Teatrze 

Polskim w Bydgoszczy gdzie był również dyrektorem programowym 

Festiwalu Prapremier. Jako dramaturg współpracuje między 

innymi z tv1ichałem Zadorą , Pawłem Łysakiem , Wojciechem Farugą 

i tv1arcinem Liberem. 
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Trubadurzy imperium 
Ewa M. Thompson 

(fragment) 

Wojna i pokój wypełniła obecne w Rosji zapotrzebowanie na imperialny epos. Po

wieść ta pozwoliła przeformułować konstytutywny mit imperium, wyczarowała 

obrazy stosowne dla sukcesu imperialnego i trudnym („.) uczyniła retoryczny opór 

wobec imperium w ramach rosyjskiego dyskursu kolonialnego. Tołstoj stworzyłtu 

obraz Rosji jako kraju tak wolnego od poważnych uchybień i tak bogatego we wspa 

niałych obywateli działających wewnątrz ,rzeczywistej" historii, że stało się niemal nie 

do pomyślenia, by można było atakować tę domniemaną prawość, wysuwając jakieś 

poważne zarzuty. („.) W powieści państwo rosyjskie pojawia się jako tak pewne siebie 

i trwałe jako wspólnota obywateli, tak wymowne w dialogu z zewnętrznym świa

tem, że nie było mowy o jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących prawomocności 

imperium czy też etnicznych granic Rosji („.). Wojna i pokój dostarczyła czytelnikom 

rosyjskim i zagranicznym pełnej pasji i dramatyzmu gloryfikacji rosyjskiej tożsamości 

narodowej. (.„) Narody zwykle zestalają się wokół kluczowych wydarzeń w historii 

wspólnotowej, takich jak narodziny i śmierć wielkich przywódców lub punkty zwrotne 

w stosunkach grupy z innyrni grupami. (.„) Niewiele wydarzeń wzmacnia poczucie 

tożsamości narodowej skuteczniej od inwazji byłego sprzymierzeńca wielkiego kraju, 

który przywykł raczej do dokonywania inwazji na innych niż do ulegania najazdom. 

Wojna i pokój czerpała ze wszystkich tych źródeł. Dramat zmieniających się sojuszy, 

zaskoczenie, gniew, gorycz i mobilizacja społeczna osiągnięta w obliczu konsekwencji 

inwazji dostarczyły doskonałego materiału do potwierdzenia tożsamości naro

dowej. Dodatkowo inwazji dokonała sławna osobowość, człowiek, który podbił 

Europę i stał się bohaterem legend. Cierpieć w takich okolicznościach a następnie 

pokonać wielkiego adwersarza, to pierwszorzędny materiał na sagę narodową. 

Mieszanka autorytetu i wiarygodnych pozorów stworzyła obraz ojczyzny, z którego 

Rosja ma podstawy być dumna. (.„) Inwazja napoleońska dostarczyła okazji do 

odnowienia politycznego samopostrzegania Rosji, jako że wniosła akcent legity

mizacji, którą zwykle daje wygrana wojna z najeźdźcą. („.) Przekształcenie historii 

w mitologię ,Wielkiej Wojny Patriotycznej" dodało nowego blasku temu, co Rnthony 

Smith określił jako źródłowy mit polityczny narodu. Ukazując obcą agresję oraz 

wymierzenie sprawiedliwości agresorowi, Tołstoj odmalował również panoramę 

kilkuset postaci, które wiodły swe życie pomimo niepokojów i strat powodowanych 

przez wojnę. To przydało powieści dodatkowego wymiaru heroicznego. Obecność 

Wojny i pokoju w dyskursie kultury rosyjskiej , jak i na zewnątrz niej („.) wywołała 

wielostronne zainteresowanie, o jakim narody podbite nie mogłyby nawet marzyć. 

Wojna i pokój powiedziała niezliczonym czytelnikom, że Rosja jest krajem ludzi do

brych i delikatnych („.), a nie agresywnym kolosem, którego zeń czynią ,oszczercy 

Rosji". Jej arystokracja jest ,taka jak my". Jest bezpretensjonalna, hojna, pracowita 
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i łatwo popada w nieszkodliwe dziwactwa (. .. ). Prostolinijny i nieskrępowany Pierre 

Bezuchow reprezentuje wykształconych Rosjan - często mylących się i być może 

źle zorganizowanych, ale zawsze szczerych i spontanicznych. Książę Rndrzej jest 

wyższą istotą ludzką, ze wszystkimi niebezpieczeństwami przeintelektualizowania, 

lecz posiadającą też szlachetne serce( ... ) Typy przebiegłe stanowią nieliczną mniej

szość w Wojnie i pokoju i odgrywają w fabule role marginalne. (. .. ) Kobiety w tej par 

excellence męskiej powieści spełniają tradycyjne oczekiwania, wzbogacając galerię 

silnych kobiet rosyjskich (. .. ) Księżna Marie jest nie mniejszą znakomitością niż inne 

zachodnioeuropejskie księżne jej czasów, zaś Natasza Rostowa mówi nam głośno 

i wyraźnie, że nie należy jej porównywać z innymi, że jest sama w sobie esencja lnie ro

syjska i godna podziwu, nawet w swych słabostkach ( ... ). Wojna i pokój jest słoneczna, 

nie będąc płytką - pewnie jedyna to wielka powieść, jaką kiedykolwiek napisano, 

gdzie znajomość natury ludzkiej nie umniejsza optymizmu autora. 
„. 

Jeśli spojrzy się na Wojnę i pokój jako na dzieło wzmacniające rosyjską tożsamość 

imperialną, wtedy sukces Tołstoja w przekształcaniu i przedstawianiu historii nabiera 

większej wagi, niż sugerują ci krytycy, którzy uważają przywilej imperialny za zrozu

miały sam przez się. Teoria postkolonialna zajmuje się zwykle dekonstruowaniem 

tego przywileju i spogląda na odwrotną stronę imperialnej narracji. Widziana w tej 

perspektywie, Wojna i pokój wydaje się być pod wieloma względami powieścią ko

lonialistyczną, wyrażającą pewność siebie Rosji jako imperium kolonialnego, pod

czas gdy jednocześnie wypiera narracje pokonanych narodów. Jest to również ( ... ) 

wielka narracja legitymizująca status imperialny Rosji. Przedstawia Rosję jako kraj 

posiadający dobrze rozwiniętą świadomość narodową i czyni to nie przez bezpo

średnie przywołanie owej świadomości - osłabiające jej urok dla obcokrajowców 

(. .. ) - lecz przez wzmocnienie konsolidującej roli mitologii narodowej. By stworzyć 

powieść imperialną, tj . powieść, która umacnia tożsamość imperialną, autor musi 

tak przedstawić, jak i przekształcić pamięć narodową, zarówno wertykalnie, tzn. 

przekrojowo przez wszystkie klasy społeczne, jak i horyzontalnie, czyli wewnątrz elit; 

następnie musi pokazać, jak ten zjednoczony naród staje twarzą w twarz z Innym. 

Choć Rnna Karenina czy Zbrodnia i kara mają doskonalszą strukturę i sięgają więk

szych głębi psychologicznych, nie są one jednak tak istotne dla nowoczesnego sa

mopostrzegania Rosjan jak Wojna i pokój. Powieść ta położyła ostatnie pociągnięcia 

pędzla na portrecie narodu rosyjskiego wytworzonym przez imperialny sukces. W tak 

przekonujący sposób pośredniczyła ona między kolonialnymi praktykami Rosji i jej 

obrazem siebie samej jako wspaniałego i znoszącego wiele trudów narodu-pań

stwa, że okrzepła w kanoniczną wersję historii Rosji nie tylko dla Rosjan, lecz także 

dla czytelników z całego świata. Bardzo niewielu narodom udało się kiedykolwiek 

ukształtować w ten sposób własny obraz w oczach świata. 

Ewa M. Thompson „Trubodun:y imperium. Literatura rosyjska i kolonializm", 
przekład: Anna Sierszulska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000 
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DIABELSKI MŁYN 

słuchowisko radiowe oparte na sztuce 

Artura Pałygi realizowane 
z Programem 2 Polskiego Radia 

Od wybuchu konfliktu na Ukrainie polskie 

media, ale i zwykli obywatele rozważają hi

potetyczną możliwość wybuchu otwartego 

konfliktu zbrojnego między Polską a Rosją. 

W swojej najnowszej sztuce Rrtur Pałyga 

idzie o krok dalej: Wojna przyszła. Rosyjskie 

wojska przekraczają Bug i dokonują agre

sji na nasz kraj. Rozwój wydarzeń śledzimy 

oczami kolejnych postaci - polityków, prawi

cowych i lewicowych publicystów, zaanga

żowanych społecznie artystów, zwyczajnych 

obywateli, Polaków i Rosjan. Jak potoczą się 

wydarzenia? Czy będziemy mogli li~zyć na są

siadów i sojuszników? Czy tym razem uda się 

nam zsiąść z diabelskiego młyna historii? 

Reżyseria: Paweł Łysak 

Artur Pałyga (ur. w 1971 roku) 

Rbsolwent Wydziału Polonistyki Uniwersy

tetu Jagiellońskiego. Jego sztuki dwukrotnie 

zdobyły grand prix festiwalu Raport w Gdyni 

(.Żyd" w reż. Roberta Talarczyka w 2008, 

.Wszystkie rodzaje śmierci" w reż . Pawła Pas

siniego w 2009}oraz zwyciężały w Konkursie 

na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 

(.Ostatni taki ojciec' w reż . Łukasza Witt-Mi 

chałowskiego i ,Nieskończona historia" w re

żyserii Piotra Cieplaka). W 2013 roku zdobył 

Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną za dra

mat .w środku słońca gromadzi się popiół'. 

Jego sztuki tłumaczono na niemiecki, angiel

ski, rumuński, węgierski , kataloński. 
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LUBASZENKO I 

czytanie performatywne 
sztuki Michała Zadory 

W połowie września 19ĄĄ roku żołnierze 

Pierwszej Rrmii Wojska Polskiego (nazywanej 

Rrmią Berlinga) przeprawili się przez Wisłę 

by wesprzeć warszawskich powstańców. 

Nieprzygotowana militarnie akcja koszto

wała życie ponad trzech i pół tysiąca żoł

nierzy. Dramat historyczny Michała Zadory 

nawiązuje do autentycznej postaci Mikołaja 
Lubaszenki (ojczyma aktora Edwarda Linde 

Lubaszenki) Rosjanina, oficera Wojska Pol

skiego i dowódcy jednego z oddziałów ber

lingowców. Wokół historycznych faktów autor 

buduje nowoczesną tragedię, w której decy

zje i plany polityków niczym fatum wpływają 
na losy bohaterów. 

Reżyseria: Michał Zadora 

Występują między innymi: Barbara 

Wysocka, Rrkadiusz Brykalski, Edward 
Linde Lubaszenko 

Koprodukcja: Centrala 

Michał Zadora (ur. w 1976 roku) 

Reżyser teatralny, autor instalacji video i fil

mów niezależnych. Studiował Teatr i Politykę 

w Swarthmore College, absolwent Wydziału 

Reżyserii krakowskiej PWST. Związany między 

innymi z teatrami: Wybrzeże w Gdańsku, Sta

rym w Krakowie, Współczesnym we Wrocła

wiu, Narodowym w Warszawie, Współczesnym 

w Szczecinie, Polskim w Bydgoszczy, pracuje 

też w Niemczech i Izraelu. Laureat wielu na

gród, w tym Paszportu Polityki (2007} i Na

grody im. Konrada Swinarskiego (201q). 
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WALENTYNA 

Pokaz spektaklu telewizyjnego 

Walentyna Tierieszkowa, jedna z najbardziej 

znanych kobiet XX wieku, o której prak

tycznie niczego nie wiadomo i bezimienna 

zbiorowość symbolizująca radzieckie kosmo

nautki przygotowywane do lotu w kosmos, 

dublerki Walentyny, które na zawsze pozo

stają w jej cieniu. Tiereszkowa była tkaczką, 
którą Chruszczow namaścił na pierwszą 

kobietę w kosmosie. Po powrocie na ziemię 

świeciła niemal boskim blaskiem. Stała się 

jedną z najjaśniejszych i najbardziej rozpo
znawalnych gwiazd Związku Radzieckiego. 

Wśród sportowców, naukowców i artystów 

to astronauci byli największymi herosami, 

największymi gwiazdami. .Walentyna" to 

opowieść o imperialnych marzeniach pod

boju kosmosu. 

Reżyseria: Wojciech Faruga 

Zdjęcia: Rrkadiusz Tomiak 
Scenografia i kostiumy: Rgata Skwarczyńska 

Występują: Julia Kijowska, Irena Wójcik, War

szawski Chór Żeński Harfa 
Spektakl zrealizowano w ramach projektu 

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabu

larnych pod nazwą .Teatroteka". 

Wojciech Faruga (ur. 1981 roku) 

Reżyser teatralny, studiował filozofię na Uni
wersytecie Warszawskim i reżyserię w Rka

demii Teatralnej w Warszawie. Związany 

z teatrami: Polskim w Bydgoszczy, Drama

tycznym w Wałbrzychu, Starym w Krakowie 

i Polskim w Bielsku-Białej. Jest dyrektorem 

artystycznym Międzynarodowego Festiwalu 

Teatrów dla Dzieci i Młodzieży .Korczak". 

WARSZTATY W SCENOGRAFII 
WOJNY I POKOJU" 

Warsztaty przeznaczone dla grup ponad

gimnazjalnych odbywają się na scenie, przed 

obejrzeniem spektaklu i bazują na połącze
niu doświadczeń uczestników z tematami 

poruszanymi w przedstawieniu. Ich celem 

jest wprowadzenie młodych ludzi w świat 

spektaklu oraz wypracowanie umiejętności 

świadomego odbioru sztuki. Zajęcia mają 

charakter praktyczny. 

Scenariusz warsztatów: Dominika Szulc 

BARYKADY I MURY WOLNOŚCI 

Międzyszkolny teatralny projekt edukacyjny 
dla uczniów gimnazjum (Ili klasy) i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Koncepcja projektu: Michalina Butkiewicz 
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feotr Powszechny 
im. Zygmunta Hubnera 

Paweł Łysak 

Dyrektor Teatru 

Paweł Sztorbowski 
Zastępca Dyrektora 

Krzysztof Rudziński 
Zastępca Dyrektora 

Zespól Rktorski 
Eliza Borowska 
Rleksandra Bożek 
Paulina Chruściel 
Paulina Holtz 
Elżbieta Kępińska 

Rgnieszka Krukówna 
Rnna Moskal 
Maria Robaszkiewicz 
Olga Sawicka 
Karina Seweryn 
Justyna Sieńczyllo 
Katarzyna Maria Zielińska 
Joanna Żólkowska 
Jacek Seler 
Mariusz Benoit 
Tomasz Błasiak 
Jacek Braciak 
Grzegorz Falkowski 
Jarosław Gruda 
Kazimierz Kaczor 
Piotr Ligienza 
Rndrzej Mastalerz 
Michał Na piątek 
Sławomir Pacek 
Franciszek Pieczka 
Michał Sitarski 
Krzysztof Plewako-Szczerbiński 
Mariusz Wojciechowski 
Kazimierz Wysota 

Nela Oborska 
Organizacja Pracy 
Rrtystycznej 

Karolina Kapralska 
Sekretarz literacki 

Dominika Szulc 
Koordynator Projektów 
Edukacyjnych 

Inspicjenci 
Julia Ossowska-Sacr 
Ewa Kancler - Żeleńska 
Morek Gorzkowski 

Sufi er 
Barbara Sadowska 

Sekretariat 
Katarzyna Biernacka 

Dział Promocji 
Małgorzata Czajkowska 
Karolina Musiał 
Monika Siwak 
Małgorzata Chrościcka 

Teresa Gałecka 
Rlicja Kulis 
Jadwiga Posiewka 
Rnna Deręgowska 
Elżbieta Perzanowska 

Dział Finansowo-Księgowy 

Rlicja Kalka (Główna Księgowa) 
Łucja Hewro 
Teresa Krosnowska-Komosa 
Elżbieta Miazio 
Danuta Mikołajczyk 

Kadry I Impresariat 
Rnna Rmeljańczyk 

Specjalista ds. BHP 
Halina Jezierska 

~ial Rdministrqcyjno 
- Gospodarczy 
Małgorzata Szurgot 
(Kierownik działu) 
Dariusz Łazarski 
(Zaopatrzeniowiec-kierowca) 
Lidia Dróżdż 
Grażyna Dzięciol 

Janusz Gwiazda 
Wiesława Jaremek 
Marlena Kranc 
Elżbieta Łostowska 

Wanda Maliszewska 
Edward Paździoch 
Tomasz Pilaszek 
Jan Sadowski 
Krystyna Sobczyk 
Elżbieta Śmietana 
Elżbieta Wójcik 
Dorota Wronek 
Wiesława Zając 

Dział Techniczny 
Janusz Kołakowski 
Kierownik Działu 
Technicznego 

Pracownia Rkustyczna 
Sebastian Kuźma 
(Kierownik pracowni) 
Dariusz Bereda 
Rgata Jagniątkowska 
Rntoni Rylke 
Tomasz Winnicki 

Pracownia Elektryczna 
Michał Głaszczka 

(Kierownik pracowni) 
Rndrzej Kobecki 
Krzysztof Krawczyński 
Włodzimierz Potempski 
Paweł Sędek 

Bogdan Waszczuk 

Montażyści Sceny 
Marek Szlezingier 
(Brygadier) 
Robert Dobok 
Robert Dudka 
Sebastian Fabisiak 
Marcin Gugler 
Dariusz Mierzejewski 
Tadeusz Szwedo 

Pracownia Krawiecka 
Bożena Zaremba 
(Kierownik pracowni) 
Mieczysław Kudelski 

Rekwizytorzy 
Robert Kowalczyk 
(Brygadier) 
Rafał Kuchler 
Łukasz Orzeł 

Garderobiane 
Danuta Trejnis-Kanigowska 
(Brygadierka) 
Rnna Jeleń 
Dorota Siachowicz 

Pracownia 
Fryzjersko-Perukarska 
Magdalena Lerynowicz 
(Brygadierka) 
Sylwia Pawlak 

Pracownia Plastyczna 
Rdam Daab 
(Kierownik pracowni) 
Leopold Szewczak 

Pracownia Stolarska 
Tadeusz Gawroński 
(Kierownik pracowni) 
Jacek Fajst 

Pracownio $1usqrskq 
Rndrzej Tomaszewski 
(Kierownik pracowni) 
Witold Kujawa 
Sławomir Ryng 
Rndrzej Trzaskowski 

Pracownia Tapicerska 
Rndrzej Rafał 
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ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Culture.pl to codziennie aktualizowany serwis 
informujący o najciekawszych wydarzeniach 
związanych z polską kulturą na całym świe· 
cie. To najwi~ksze i najbardziej wszechstronne 
źródło wiedzy o polskiej kulturze - oprócz 
informacji o wydarzeniach organizowanych 
w Polsce i za granicą znaleźć tu można liczne 
sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i infor· 
macje o instytucjach kultury. Od ponad dekady 
portal culture.pl prowadzony jest przez Insty· 
tut Adama Mickiewicza - narodową instytucj~ 
kultury, której zadaniem jest budowanie marki 
Polska w wymiarze kultury oraz udział w mi~
dzynarodowej wymianie kulturalnej. 

Realizując swoją misj~. Instytut Adama Mic
kiewicza odgrywa istotną rol~ w prezentacji 
polskiej kultury na całym świecie w wiodą· 
cych galeriach, teatrach, klubach i festiwalach 
we współpracy z najważniejszymi partnerami: 
w Brukseli (Bozar, La Monnaie), Edynburgu 
(Edinburgh International Festival), Londynie 
(Southbank Centre, Barbican Centre, National 

Theatre, Whitechapel Gallery, London De· 
sign Festival), Berlinie (Martin Gropius Bau), 
Madrycie (Teatra Real), Moskwie (Muzeum 
Sztuk Pi~knych im. Puszkina, Festiwal Złota 
Maska), Nowym Jorku (Brooklyn Academy 
of Music, Lincoln Center) i w wielu innych 
miastach. Instytut zorganizował już ponad 4 
tysiące wydarzeń, m. in.: Rok Polski w Izra· 
elu, POLSKA! YEAR w Wielkiej Brytanii oraz 
Zagraniczny Program Kulturalny Prezydencji 
Polskiej w UE. Ponadto Instytut uruchomił 
szereg interesujących, nadal funkcjonujących 
projektów, jak na przykład program promocji 
polskiego designu, East European Performing 
Arts Platform, I, CULTURE Orchestra. Polska 
Music, Projekt Asia. 

Wi~cej informacji o projektach i polskiej kultu· 
rze na stronie: www.culture.pl i w newsletterze. 
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