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„Wałęsa w Kolonos” jest jednym z moich szczególnych spektakli. Spotkały 
się w nim z jednej strony fascynacja kulturą antyczną, z drugiej strony za-
interesowanie rytmem i temperaturą publicznej debaty, marzenie o wspól-
notowym teatrze i poruszanie się w paradygmacie mitologicznym.

W swojej pracy chciałbym przybliżyć praktyczne rozumienie tych obszarów. 
Ich próba definicji będzie też opisem własnej – ponad piętnastoletniej – 
praktyki teatralnej.

Chciałbym na  przykładzie tego spektaklu, analizy założeń, odbioru 
i  feed backu publiczności, a także szczególnej roli integracyjnej, sięgnąć 
w przeszłość do genezy powstania i historii powstawania Teatru Łaźnia 
Nowa – autorskiego miejsca w Nowej Hucie.

Chciałbym również, aby praca była podsumowaniem poszukiwań odpo-
wiedzi na pytanie o tożsamość miejsca kultury, tożsamość artysty. To po-
dróż w czasie w poszukiwaniu źródła, które do dzisiaj zasila moje działania 
w Nowej Hucie. Ambicją jest zbliżenie się tam, gdzie trudno odróżnić sen 
od rzeczywistości, bo tworzenie Łaźni Nowej było niezwykłym procesem 
twórczym, daleko bardziej wykraczającym poza zasady zarządzania.

Ale jak to się wszystko zaczęło?
1. Teatr z ducha aktywizmu/zaślubiny teatru z Nową Hutą.
2. Czemu Wałęsa i mit – siatka nieporozumień i schematów.
3. Chór – teatr ludowy – teatr społecznego misterium. 
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Teatr z ducha aktywizmu / zaślubiny 
teatru z Nową Hutą

Zanim przejdę do założeń artystycznych spektaklu „Wałęsa w Kolonos”, 
chcę zwrócić uwagę, że ten spektakl jest w pewnym sensie summą moich 
doświadczeń, jakie zbierałem w Nowej Hucie tworząc teatr Łaźnia Nowa. 
Summa nie oznacza, że zawiera wszystko. Ale na pewno jest zwieńczeniem 
jakiegoś etapu mojej pracy. Dlaczego ten rozdział wydaje mi się ważny? 
Chciałbym nie tylko odsłonić kontekst powstania tego spektaklu, ale opi-
sać drogę, którą wybrałem; skąd taki wybór, dlaczego?

Piszę tę pracę doktorską o zmierzchu. Nie chodzi tylko o postpandemiczny 
nastrój. To zdecydowanie o wiele więcej. Pandemia i wirus są tylko sympto-
mem. Kolejnym symptomem kryzysu, w jakim tkwimy od lat. Piszę w czasie 
tryumfu języka nienawiści, zmierzchu wiary w społeczny dialog. I ta sytuacja 
prowokuje mnie do sięgnięcia po początki i narodziny idei łaźniowej, której 
skutkiem po latach jest spektakl będący głównym tematem tej dysertacji.

Myślę, że to ważne, aby zwrócić uwagę, że „Wałęsa w Kolonos” jest efektem 
wielu lat konsekwentnej pracy w obranym kierunku.

Pracy, którą wypełniała wiara w aktywizm, dialog, ciekawość drugiego 
człowieka, a przede wszystkim przekonanie, że teatr może być wehiku-
łem wspomagającym rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Czy w tak 
dramatycznej sytuacji, gdy duża część społeczeństwa ma przyzwolenie 
na język nienawiści- a nawet aktywnie go wspiera – na rozbuchane emo-
cje podziałów, na lekceważenie i pogardę, cała ta moja droga kończy się 
na skraju przepaści? Że wszyscy dają się manipulować, wpadając w pułapki 
socjotechniki uprawianej przez tych, którzy powinni stać na straży społecz-
nej harmonii?

Czy to możliwe, że naprawdę wierzyłem, że tą drogą jestem w stanie coś 
w Polsce zmienić? Tak, inspirowała mnie buddyjska przypowieść przyto-
czona przez Tarkowskiego w filmie „OFIAROWANIE”. Moja naiwna wiara 
w konsekwencję i upór ludzkiego wysiłku przemieniania świata w lepszy 
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dom, nie tylko dla siebie i swojej partii, ale dla wszystkich ludzi. Tego, co dziś 
dzieje się wokół nas, nie mogłem się spodziewać.

Pomimo 25 lat wiary w moją utopię, niewiele się zmienia, a nawet jest gorzej 
i najbliższa okolica staje się coraz smutniejszym pogorzeliskiem.

Dlatego tej pracy towarzyszyć będzie rodzaj nostalgii. Trochę na nowo za-
pytanie o sens i o źródła marzeń. „Jak to się wszystko zaczęło” – powtarza 
jak mantrę w swojej fenomenalnej książce „Zaślubiny Kadmosa z Harmonią” 
Roberto Calasso. Sięga po mity greckie, wkracza w gąszcz nakładających 
się historii, splotów losu herosów, kłótni bogów, ludzi i szuka tej nici pro-
wadzącej. Gdzie sprawy nabrały obrotu, co było impulsem… Autor nie daje 
odpowiedzi, ale to jego pytanie uruchamia podróż w gęstwinę mitologicz-
nych opowieści.

Joseph Campell mówił w  jednym z wywiadów, że mit jest kluczem 
do naszego ukrytego głęboko potencjału duchowego. To szukanie sensu 
i zrozumienia – w ten sposób chcę analizować i opisać moją pracę nad 
„Wałęsą w Kolonos”, ale przede wszystkim chcę sięgnąć do sensów, które 
spektakl narodziły i które wynikają z tworzenia Teatru Łaźnia Nowa.

Coraz trudniej opisać tamten czas…

Perspektywa spojrzenia w przeszłość jest bardzo specyficzna. Konsekwencją 
działania organów państwa, łamiących konstytucję, standardy, podważają-
cych wszystko, co zostało wypracowane przez ostatnich 30 lat – podkre-
ślam słowo wypracowane, bo z narracji naszych autorytarnych polityków 
wynika, że coś się pojawiło znikąd, jak pomysł któregoś z posłów zasiadają-
cych w ławach sejmowych… Te 30 lat to praca milionów ludzi. I długi pro-
ces wyzwalania się z oblepiającej nasz naród skorupy komunizmu.

Coraz trudniej opisać ten czas…

Jedni zatrzymują się nad interpretacją faktów historycznych, inni z senty-
mentem opisują obyczajowość. Tworzy się obraz zamglony, a słowa cen-
zura, brak wolności nie przemawiają do wyobraźni. Coś zostało zawalone 
w systemie edukacji, że młodzież ma całkowicie wyparte te traumatyczne 
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dla naszego społeczeństwa 45 lat. Pomijam już tych, którzy skupiają się nad 
plusami czasów komuny, idealizując autorytarny system.

Aktywność obywatelska, obojętność, brak identyfikacji ze współoby-
watelami, ze sprawami publicznymi. Ludzie skierowani tylko na swoją małą 
stabilizację, bez horyzontu wizji zarażających innych, brak entuzjazmu, 
pasji. Bez zrozumienia, a nawet z niechęcią do takich postaw. Nowohucki 
przywódca Solidarności z tamtego czasu, Edward Nowak, opowiadał mi, 
że w pierwszych miesiącach stanu wojennego internowani czuli wsparcie 
społeczne. Ale gdy został aresztowany po raz drugi, kilka lat później, to po-
czuł się całkowicie sam, jak społeczny wyrzutek. Nikt nie współczuł, nikt 
się nie interesował. Czuł nawet wrogość jako ten wichrzyciel zakłócający 
społeczny porządek.

Mit zrywów powstańczych, mit ruchu oporu powinny wybrzmiewać 
wobec okoliczności większościowego milczenia i dezaprobaty. Polskie 
społeczeństwo w większości było przecież konformistyczne. I gdyby nie 
ekonomiczny krach, pewnie nawet nie byłoby solidarnościowego sierpnia. 
Nawet w wyborach 4 czerwca 1989 roku, gdzie czuło się jakiś zryw i siłę ak-
tywności społecznej, wzięło udział tylko 62% uprawnionych: czyli pozostałe 
10 mln Polaków nie wzięło udziału w tak ważnym historycznie wydarzeniu.

Łatwo personalizować komunizm i  lata PRL-u oraz wytykać palcem 
wszystkich, którzy są starsi niż roczniki 60 -te i żyli w tamtych czasach, dzia-
łali. Łatwo opowiadać w skali makro, o globalnym układzie sił, zależnościach. 
Najgorsze jednak w PRL-u było coś innego. To był wirus cwaniactwa jako 
podstawy myślenia o swoim życiu i nieufność wobec tego, co publiczne 
i wspólne. Propaganda nihilowała wartość tych słów, stały się fasadą i zwy-
kłym kłamstwem bez pokrycia. Ale co w obliczu tych nachalnych i ciągle 
powtarzających się kłamstw działo się w głowach ludzi?

Coraz trudniej opisać tamten czas…

Moja droga twórcza rozpoczęła się od zdarzenia magicznego, ale nieko-
niecznie artystycznego. To zwyczajne zejście do piwnicy w poszukiwaniu 
połączenia rur kanalizacyjnych pozwoliło mi odkryć przestrzeń, która wy-
znaczyła kierunek moich artystycznych poszukiwań. Przestrzeń piwnicy, 
której chropowatość i nieprzystawalność do tego, co mamy w teatrach 
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ukształtowała moje poszukiwania, estetykę i  przede wszystkim tematy, 
z którymi przyszło mi pracować w kolejnych 25 latach mojej kariery.

Nie brzmi to romantycznie, ale jest tu znaczące. Proza życia, prawda 
sytuacji – one kompromitowały w Łaźni teatralność. Zatem siła tego miej-
sca brała się z teatru, który zdarzał się na przecięciu genius loci – z energią 
artystów i widzów.

Przyjąłem wtedy rolę akuszera energii ukrytej lub wypartej. Przeciw-
stawiałem się tej niewierze w sprawczość, w możliwości własne. To była 
droga do obywatelskiego teatru, aktywizującego ukryte, droga do zaślu-
bin teatru z Nową Hutą. 

Trudno oddzielić w tym co robię pracę reżysera od pracy twórcy miejsca 
kultury. To splot zależności i ciągłość wypowiedzi artystycznej. Każdy spek-
takl jest manifestem kolejnego etapu myślenia o roli instytucji kultury, te-
atru jako punktu odniesienia nie tylko w artystycznym dyskursie, ale jako 
część społecznego życia. Bo teatr Łaźnia Nowa to dla mnie przede wszyst-
kim miejsce symbolicznego odtwarzania wspólnotowych relacji i refleksji 
nad ich kruchością.

W końcu samo tworzenie i budowanie tego miejsca stało się proce-
sem twórczym – bowiem ten teatr ucieleśniał ideę, która napędzała jego 
stawanie się i rozwój.

Każdy zatem spektakl w Łaźni Nowej może posłużyć jako wehikuł w stro-
nę historii tworzenia tego miejsca; artystyczno-społecznych ambicji, prób 
przewartościowania tego co w teatrze ważne, a co ważne jest mniej. Stąd 
pomysł, aby zaczynając podróż do „Wałęsy w Kolonos” i tego niezwykłego 
doświadczenia oprzeć się na moich wspomnieniach i relacjach nowohuc-
kich, na tej tajemnicy, u której zarania jest pytania jak to się zaczęło…

Uciekłem z Nowej Huty.

„Poprowadź mnie w stronę, której nie chcę” – pisze Emmanuel Carrere 
w swoim „Królestwie”. Nie chciałem Nowej Huty. Od czasu, gdy sprowadzili-
śmy się do tej dzielnicy w roku 1976 słyszałem jedną wielką pretensję mojej 
matki do ojca, że sprowadzając się tutaj, skazał ją na katorgę. Że to koniec, 
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upodlenie itd. Cała jej złość do świata i pretensja za życie nie takie, jakie 
sobie wymarzyła, koncentrowało się na nienawiści do dzielnicy, w której 
przyszło jej mieszkać. Czy może to dziwić?

Centrum Wrocławia ul. Powstańców Śląskich… blok pierwszy 
od Poltegora /jego pierwsza wersja powstawała w roku, gdy się wyprowa-
dzaliśmy/. To czas 6 lat mojego życia, a Wrocław to miasto młodości mojej 
matki. Znajomi, centrum miasta…

I potem nagle ostatnie nowohuckie osiedle, nieotynkowane bloki, bło-
to, błoto, błoto…Tak, jest rok 1976 i nie jest to film o początkach Nowej Huty 
z czasów Birkuta. To końcówka epoki gierkowskiej.

Nieotynkowane bloki, szare, brak chodników i błoto jesienią, a latem żółty, 
gliniasty pył. W czasie deszczu kałuże, które ojciec nieustannie i obsesyj-
nie kazał mi omijać; specjalizował się w instruowaniu jak mamy przejść ko-
lejnych kilka metrów, aby nie zapaść się zbyt głęboko, lub nie poślizgnąć, 
nie zamoczyć butów itd. Przystanek tramwajowy to 20 minut przez lasek 
na skróty. Terkoczący tramwaj nr 25, jedyny do centrum, zimą często za-
sypany w środku śniegiem, z zamrożonymi szybami. Kiwający się i mocno 
przewiewny przez 50 minut.

Nie było tu linii autobusowej; była dopiero z bardziej cywilizowanego 
osiedla Tysiąclecia i Złotego Wieku, ale to kolejne 20 minut marszu… Ten bu-
dowlany krajobraz kompensowały lasek, pola i zalew Zesławicki rozciągające 
się za blokami. Osiedle Piastów było ostatnim osiedlem po tej stronie Krakowa, 
ale dla chłopca w wieku 10 lat było krainą do odkrycia, dziczą, naturą.

Dla adiunkta Uniwersytetu Jagiellońskiego i pani redaktor z Akademii 
Ekonomicznej zamieszkanie na tym osiedlu to był szok społeczny.

To naprawdę było najniebezpieczniejsze osiedle w Krakowie z najwięk-
szymi statystykami kryminalnymi i pełne milicyjnych interwencji. Pamiętam 
awantury jak w barakach nowohuckich, sąsiada biegającego z  siekie-
rą, chorych psychicznie grożących wyskakiwaniem przez okna, najazdy 
Cyganów z osiedla Willowego…

Najgorsze były poranki, gdy mama wyjeżdżała do pracy. To zawsze był bunt, 
sprzeciw, krzyk i upokorzenie skończone płaczem. JAK MI TO MOGŁEŚ 
zrobić, Piotr!!! Wołała moja mama, a  ja wzrastałem w tym rodzicielskim 
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rozczarowaniu i z jednej strony brykałem z kolegami, łowiąc traszki i cierniki 
w rowach melioracyjnych, chodziłem na „grandę”, obserwowałem kawki, 
zimorodka, znajdywałem gniazda skowronka… a z drugiej żyłem w cieniu 
jakiegoś nieszczęścia, żalu i goryczy.

Ta Nowa Huta hartowała, pokazywała mi ciągle życie od tej drugiej strony. 

Ale jak to się wszystko zaczęło…

Czy gdy niespokojnie krążyłem korytarzami Łaźni, w czasie, gdy aktorzy kła-
niali się do frenetycznej owacji?

Jeszcze przed chwilą kolejka do teatru sięgała sąsiadującego bloku. 
Tłum był tak wielki…ten ścisk potęgował nastrój. I tu już nie chodziło o hit 
teatralny. Unosiliśmy się w jakiejś niezwykłej atmosferze przekroczenia co-
dzienności. Teatr nie był najważniejszy. Byliśmy razem wokół sceny. I czuli-
śmy się ponad nią.

Nie mogłem zrozumieć, dlaczego niedziele są  tak bardzo wyludnione 
w Nowej Hucie. Pamiętam Wrocław; rodziny spacerujące, pełne piaskow-
nice dzieciaków, krzyki na boisku. A tutaj na osiedlu Piastów… cisza. Osiedle 
oddane we władanie nieobecności. Wypadłem na placyk, z piłką, rozgląda-
łem się czy z klatki ktoś nagle wybiegnie i dołączy do mnie… cisza. Nieśmiałe 
stukanie w drzwi kolegi, Marka Równickiego… zawołanie… i odmowa wyjścia, 
bo „zaraz mamy obiad” albo „Marek w kościele”. Gdzieś tam w oddali ro-
dzinne grupy zmierzające do kościoła, odświętni, inni niż na co dzień, ludzie. 
Jakby pomazańcy boży nie z tej ziemi. Dzień święty święcić. To znaczy iść 
na mszę, zjeść, siedzieć w domu przed telewizorem. Być poważnym, pewnie 
nie śmiać się i nie daj boże krzyczeć. A kopanie piłki jak najcięższy grzech.

Pamiętam 22 lipca. Święto komunistyczne, hucznie obchodzone, w wiadomo-
ściach telewizyjnych rozdymane PRL-owską propagandą. Zapowiadane jako 
dzień zrywu i społecznego czynu. Nie pamiętam jak to się działo, ale te słowa 
dochodziły do mnie i jakoś chciałem coś zrobić. Być razem i działać. W domu 
propagandy komunistycznej nie było, ale nie było też otwartej krytyki. Rodzice 
myślę, że te społeczne zrywy wspominali jako czas młodości, więc jakoś nie wi-
dzieli w tym nic złego. Osiedle było wymarłe bardziej niż w niedzielne poranki.
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Idę. Sam. Pozbierać kamienie. Rzuciłem rodzicom, że będę za blokiem 
i wypadłem z mieszkania. Nikt mnie nie zatrzymywał. Trawnik na długość ca-
łego bloku, a właściwie miejsce pod trawnik, bo nic tam nie rosło, nikt nigdy 
nic nie posiał. Po prostu nie było tam chodnika, tylko ziemia gliniasta, z której 
wystawały tysiące kamieni. Z każdym deszczowym dniem było ich więcej. 
I ja – nie wiem skąd mi to przyszło do głowy- postanowiłem te kamienie zbie-
rać i układać w wielką piramidę. Powstała stosunkowo duża, półtora metrowa 
kupa kamieni. Abstrakcyjna rzeźba. I drobny blondynek samotnie uwijający 
się przy tym, z każdą chwilą coraz bardziej widocznym, syzyfowym działaniu.

Byłem sam pomiędzy blokami, utytłany w jasno-kupowatej glinie. Pan 
Kazimierz Jędrszczyk spoglądał spoza firanki na parterze. Osiedle milcza-
ło. Pamiętam ten obraz. Bo do dziś czuję jak w pewnym momencie zaczął 
stygnąć mój entuzjazm. Mimo upływającego czasu, mimo znużenia mono-
tonnością działania, proporcje wykonanej pracy do zalegających kamieni 
były minimalne. Pole ziemi nadal było gigantyczne, a tony kamieni zalegały 
nieskończenie jak meteoryty czy gwiazdy na firmamencie. Moja piramida 
zamiast rosnąć i dawać świadectwo niezłomności ducha wyglądała jak 
marna, wstydząca się swoich rozmiarów kupka w piaskownicy. Nie wiem 
czy to przemodelowanie krajobrazu było w ogóle zauważone przez robot-
ników o świcie następnego dnia zmierzających na przystanek, by dojechać 
do huty im. Lenina. Na pewno jednak mój śmiały wyczyn podglądało za-
snute ciszą osiedle, poruszające się nieśmiało firanki okolicznych okien, 
gdzieniegdzie sylwetka obserwującego sąsiada.

Pamiętam, jak przesiadywałem w stróżówkach na budowie. Zagadywałem 
tych starszych, zmęczonych panów, bawiłem się z burkiem szczekliwym, 
ale łagodnym. Pamiętam jak z jednym ze stróży nagrałem wywiad; pierwszy 
magnetofon Thomson z mikrofonem. Czar techniki. Potem jeszcze rozmo-
wa z dróżnikiem… w budce na stacji Zesławice… za działkami… nasyp i tory 
obsypane były kuleczkami rudy, z której wytapiano żelazo w kombinacie. 
Świetne te kulki były jako ładunek do proc. Równe, okrągłe ciężkie…niebez-
pieczne jak naboje. Legenda osiedlowa głosiła, że starsi koledzy chodzili 
na kuropatwy i bażanty z tą amunicją. Ale była to pewnie jedna z tych sen-
nych osiedlowych legend, dająca poczucie, że podróżujemy w zagonach 
pól kapusty jak Tomek Wilmowski w Australii czy Afryce.
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Ale jak to się wszystko zaczęło…

Czy wtedy, gdy w słońcu lata organizowałem olimpiadę tuż za ostatnią linią 
bloków, pod tzw. laskiem? Gdy sam malowałem dyplomy i opalałem je gu-
stownie nad palnikiem w kuchni? Wymyślałem dyscypliny: pchnięcie kulą, 
bieg z piłeczką ping pong-ową na łyżeczce trzymanej w zębach? Pomysły 
jakby z podręcznika kaowca kolonijnego. Liczyło się zbiegowisko i ta kon-
sternacja, która zamieniała się w zainteresowanie i przykrywane śmiechem 
zawstydzenie. Jednak wszyscy się jakoś w to bawili. Nagrodami były moje 
stare zabawki, te, którymi już się znudziłem, ale które mogły jeszcze kogoś 
zainteresować na naszym podwórku. Najważniejszym logistycznie zada-
niem była ochrona. Towarzyszył mi raczej znudzony ojciec. Ale musiał być, 
aby całości nadać powagi i autorytetu i w razie jakichś komplikacji towarzy-
skich zareagować. Chuliganerka i ta stała gotowość do obrony lub uciecz-
ki – to była nasza nowohucka codzienność.

A może wtedy, gdy natchniony telewizyjnym programem „Niewidzialna 
ręka” zorganizowałem tajną grupę pomocową „dzieci Piasta Kołodzieja”? 
Skrzętnie, na maszynie do pisania mojego ojca, przygotowałem kilkadzie-
siąt takich ulotek i ruszyłem w osiedle pomagać. Zdążyłem wykonać dwa 
zadania. Pierwsze to wysprzątanie piwnicy; chwyciłem z kolegą miotły i za-
częliśmy energicznie zamiatać. Niestety, cały ten piwniczny pył uniósł się 
i powędrował na klatkę schodową, aż do 4 piętra. Sąsiad z samej góry tak 
zaczął kląć, że szybko schowaliśmy się w mieszkaniu, zostawiając ten dobry 
uczynek bez podpisu. Druga akcja pomocowa dotyczyła sąsiadki i polegała 
na wniesieniu zakupów na drugie piętro. Pani Lidka była bardzo obfitą i le-
gendarną pięknością piastowską. Motywacja raczej przypominała tę z fil-
mów Felliniego i może dlatego tak bardzo się z kolegą przepychałem, kto 
pierwszy dopadnie pani Lidki i chwyci torbę z zakupami. Niestety, Marek 
runął na zlodowacony chodnik i nieszczęśliwie wybił rękę w łokciu. Ja Pani 
Lidce pomogłem, wsuwając karteczkę z napisem ‚’dzieci Piasta Kołodzieja” 
do torby. Była awantura z rodzicami kolegi no i to zdarzenie położyło się 
cieniem na akcji pomocowej zniechęcając nas do niej skutecznie.
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A może wtedy, gdy zorganizowałem giełdę wymiany pod szkołą? Dzieciaki 
przynosiły jakieś swoje szpeje – zabawki, monety, znaczki, książki – i wymie-
niały się lub sprzedawały. Wstęp wynosił kilka złotych i zebrane pieniądze 
przeznaczyliśmy na schroniska dla zwierząt. To był rok 1979…

Pamiętam tę Hutę dumną jeszcze mszami za ojczyznę, protestami uliczny-
mi, strzelaniną. 

Pamiętam Nową Hutę…

Ale pamiętam też swoją osobność … począwszy od kartek na mięso, które 
w pewnym sensie określały miejsce w społecznej hierarchii. Ojciec jako 
doktor Uniwersytetu według ówczesnych reguł nie potrzebował tylu ka-
lorii, ile przysługiwało robotnikowi… jego rodzina też. To był świat inny niż 
ten jakiego doświadczałem we Wrocławiu. Milczący, wyczekujący i często 
wybuchający zaskakującą agresją. Kodowałem na innym poziomie. Zawsze 
jakby z ukosa podchodząc do wszystkich spraw.

Jak przetrwać w tej nowohuckiej dżungli, gdzie siła fizyczna i gotowość 
do bójki to były warunki normalnego życia. Ja, drobny blondynek o dziew-
częcej urodzie, przyjmowałem rolę klasowego „rozśmieszacza”, autora naj-
bardziej szalonych wygłupów, co gwarantowało mi pewną popularność 
i przede wszystkim ochronę silniejszych kolegów. 

Wszystko to stanowiło rytm dzikiej przygody. To szare blokowisko nie prze-
szkadzało w barwnej młodości, zdominowanej przez dziesiątki pomysłów i ak-
tywności, którymi zawracałem głowę nauczycielom, dyrekcji, moim rodzicom…

Joseph Campbell przypomina nam o tym czym jest mit; że to nie poszu-
kiwanie sensu, ale próba odnalezienia w sobie rezonacji tego, co się nam 
przydarza z tym wewnętrznym po to, by sięgnąć pełnego aktu życia i prze-
żywać życie w najpełniejszy sposób.

Próbuję także odzyskać tę więź magiczną z czasów dzieciństwa, któ-
re z każdym rokiem upływającego życia staje się dla mnie coraz mniej 
zwykłym wspomnieniem, a coraz bardziej krainą mityczną, gdzie wszystko 
się zaczęło…
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Wtedy – w moim dzieciństwie nowohuckim – zaczęło się to marzenie, któ-
rym dziś jest dla mnie Teatr Łaźnia Nowa. Ten teatr to afirmacja strefy cie-
nia/ szara strefa mojej świadomości.

Czemu Wałęsa i mit – siatka 
nieporozumień i schematów

Zwykle nie noszę w sobie niezrealizowanych marzeń. To znaczy nie mam listy 
projektów, które chciałbym jeszcze zrobić. Działam inaczej. Moje projekty 
często zaskakują mnie samego; inspiruje mnie raczej rzeczywistość, zda-
rzenie, jakaś sytuacja, temat wywołujący społeczne napięcie. Tak też było 
z „Wałęsą w Kolonos”. Lech Wałęsa nigdy nie był moim bohaterem. Raczej 
irytował mnie sposobem bycia, tupetem. Poczułem się dotknięty, gdy pu-
blicznie strofował Jerzego Turowicza. Z trudem znosiłem jego bufoniastą 
prezydenturę. Uważałem, że sformatował urząd prezydenta na swoją mia-
rę. Reprezentowałem typową ocenę środowisk inteligenckich, dla których 
Lech Wałęsa zawsze za bardzo pachniał stocznią i do pałacu nie pasował. 
Patrzyłem z boku, bardziej zaniepokojony i zdegustowany hałaśliwym sty-
lem Wałęsy niż zafascynowany jego siłą, uporem i sprytem politycznym.

Nawet w czasach Solidarności nie był moim ulubieńcem. Słyszałem przy 
rodzinnym stole krytykę komuny, uczestniczyłem w sierpniowym entuzja-
zmie, ale dostrzegałem duży sceptycyzm wobec lidera Solidarności. On się 
wymykał formułom, nie mieścił się w ramach wyobrażeń robotnika. Jego 
tupet wobec oficjalnych władz nie tylko zaskakiwał, ale budził zakłopotanie. 
Na takim gruncie moi rodzice szybko ulegli propagandzie dziennika telewi-
zyjnego i zgodnie z oficjalnym przekazem państwowym uznali go za krzykli-
wego i niewychowanego robola. Tylko on ciągle parł do przodu i zmieniał 
świat, a oni czuli się lepsi przed telewizorem.

A zatem skąd ten temat…
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Pamiętam jak bardzo odchorowałem Jedwabne. Kiedy przeczytałem książ-
kę Grossa „Sąsiedzi” byłem naprawdę rozbity. Ja się po prostu poczułem 
częścią tej historii, ja się poczułem winny. Nagle spada na nas nieoczekiwa-
ne zdarzenie, które uruchamia nerw, emocję, które odsłania w nas pokłady 
nieznanych odczuć, które staje się wehikułem pytań bardziej fundamental-
nych i osobistych.

Tak samo stało się z Wałęsą. Był rok 2016; kolejna odsłona politycznego 
ataku na Wałęsę. Kolejne papiery i kolejna już podsycona zadyszką przedwy-
borczą czy powyborczą – jakie to ma znaczenie w polskich warunkach – jatka.

I  ten obraz człowieka bezradnie miotającego się przed laptopem, 
udzielającego nieskładnych wywiadów. Nie interesowało mnie to czy był 
Bolkiem, czy brał pieniądze, czy przeskoczył płot, czy przeszedł przez 
otwartą bramę itd. Interesowała mnie figura upadku, bezradność starości, 
zadyszka fizyczna pokazująca zbliżający się koniec biologiczny, który tylko 
wzmacniał wydźwięk upadku symbolicznego.

Zawsze w takich sytuacjach staję po stronie człowieka, a nie racji stanu. 
Nie interesuje mnie wszechobecny instynkt oceny politycznej, nie intere-
suje mnie jednoznaczna apologia, tak jak nie interesuje mnie jednoznaczne 
potępienie. To wszystko gra interesów i polska piana na pysku. Ja w tym 
wrzasku widzę archetypalną niemoc Polaków do spojrzenia na pewne 
zdarzenia z przeszłości w sposób dojrzały, bez zacietrzewienia i ze świado-
mością, że nie poddaje się ona biało- czarnemu opisowi. Władza sądzenia 
zwykle bywa władzą ignorancji. Argument rodzi kontrargument i obie stro-
ny staczają się w jakiś wzajemnie kreowany świat, który staje się po prostu 
tworem zaciekłych wyobraźni, polem gry, niestety bez reguł. Jedynym kon-
kretnym punktem odniesienia dla mnie jest pogubiony człowiek, starzec 
na granicy światów…

Generalnie – pewnie jak większość z nas – brzydzę się wszelkimi formami 
linczu. A mamy dziś mnóstwo prób osądzania, które w istocie swojej nie 
prą do prawdy, ale stają się wentylem dla frustracji, poczucia bycia spraw-
czym. Marzenie o sprawczości… Wszystko to wynika z  lęku, że bez tego 
kontrowersyjnego głosu nie zaistniejemy. Bo sami nie potrafimy ani prze-
prowadzić grupy ludzi za swoją ideą, ani niczego twórczego zrobić. I skaza-
ni na odtwórczość atakujemy to, co ten inny ma twórczego w sobie.
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Przypisywanie sobie odwagi, jest bardzo względne. To najczęściej tchórzo-
stwo i cynizm przebrane w piórka konformistycznie rozumianej poprawno-
ści i sprawiedliwości dziejowej.

Dzisiaj społeczne frustracje mają ujście w próbie rewizji przeszłości. 
To co dzieje się tu i teraz odbija się jak refleks w tym co było lub co nie mo-
gło się zdarzyć i jątrzy.

I z takim apelem wystartowałem na Fejsbuku: że nie mogę tego ujadania 
znieść, że jedyną odpowiedzią jest teatr, że tutaj może uda się zaleczyć 
tę ranę konfliktu polsko – polskiego, który wokół postaci Wałęsy znajdu-
je jedną ze swoich spektakularnych odsłon. Teatr jak jakieś społeczne 
laboratorium, gdzie odzyskuje się relacje, wymiar właściwy, gdzie bez-
pośredniość i rytuał patrzenia sobie w oczy i sytuacja – nawet trochę 
wymuszona – słuchania i patrzenia kultywuje to patrzenie i słuchanie 
i tworzy postawę CIERPLIWOŚCI wobec drugiego, a właśnie tego nam 
wszędzie brakuje.

Jak pisze ciekawie o tym Paweł Michał Markowski – „zamieniliśmy 
się z kultury interpretacji /czyli czytania świata/ w kulturę opinii, czyli 
świata osądzanie”. 

Taki był mój emocjonalny wpis… Ale, że „w internecie nic nie ginie” i każdy 
wpis może zawirusować coś lub kogoś rozgorzała dyskusja. Było spore za-
interesowanie, czyli pierwszy barometr pokazał, że jest jakiś głód ominięcia 
tego publicystycznego bełkotu serwowanego w mediach. No i oczywiście 
temat wyłapali dziennikarze. Wywiad ze mną zrobiła Małgorzata Skowrońska 
i poszła w świat zapowiedź spektaklu. Nie wiedziałem jeszcze jak i co … na-
wet tak naprawdę o czym… Punktem startu był tylko sprzeciw wobec agre-
sji i tęsknota za relacją cywilizowaną. Tylko ślad jakiegoś pragnienia, a może 
odruch prowokacyjny tylko. Pamiętam później swoją sesję zdjęciową, gdzie 
wymalowałem na ścianie, na starym transformatorze przy budynku Łaźni, 
słowo „LECHU” i sam dorobiłem sobie farbą białe wąsy pod nosem.

Jak to przedstawienie zrobić i o czym wyłaniało się – jak widać – w długim 
procesie dojrzewania tematu i zdarzeń, które miały miejsce w polskiej poli-
tyce, ale i później wokół mojej osoby i Teatru Łaźnia.
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Przeczytałem dramat „Wałęsa. Historia wesoła, a ogromnie przez to smut-
na” Pawła Demirskiego i z wyjątkiem kilku scen żywcem spisanych z uli-
cy usłyszałem w tym tekście dygot o palmę pierwszeństwa i nic więcej. 
Obejrzałem też film Andrzeja Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, w którym 
reżyser dość skutecznie bronił opowieści o człowieku uwikłanym w system. 
Ale tym samym Wajda jasno stanął za głosem obrony Lecha, czyli w efekcie 
pogłębił podział lub go usankcjonował.

Każda próba odtworzenia historii wydawała mi się miałka. Bo mnie praw-
da zdarzeń nie interesowała. Spektakl, który byłby odzwierciedleniem ma-
py sporu polsko – polskiego na przykładzie Lecha Wałęsy wydawał mi się 
zmarnowaniem szansy, a przede wszystkim powieleniem dyskursu, który 
tak mnie męczył i tak bardzo wyjaławiał.

Bardziej chodziło mi o figurę lidera, o mechanizm historii, polityki, który 
miażdży bez względu na osiągnięcia. Ta figura lidera, to przecież też figura 
człowieka, stającego wobec przeciwności losu i wobec śmierci. Czy sce-
na ma być powieleniem sporu, który wyjaławiał dyskurs publiczny i niósł 
w sobie cyniczne przesłanie oraz ślady plemiennej, bezrefleksyjnej zemsty? 
Sporu, który próbuje dokonać oceny czynów w imię doraźnych celów poli-
tycznych. To jest przecież oczywiste. Ale nawet gdyby ten cyniczny sposób 
nie dyskwalifikował tej dyskusji to nie ma sensu pokazywać tego na scenie.

Zastanawia mnie jak bardzo polski teatr uległ polityczności w wymiarze naj-
niższym jej rozumienia. Scena jako deklaracja poglądów z ambicją lub dość 
naiwną wiarą wpływania na ludzi i ich poglądy, przestaje być miejscem za-
dawania pytań i ryzyka, a staje się projekcją posiadania władzy.

Wystarczy zobaczyć recepcję wielu spektakli zideologizowanej kryty-
ki. Oni powtarzają tezy spektakli, informując określone gremia czy reżyser 
ma właściwe poglądy. Tam nie ma analizy świata stworzonego na scenie. 
To jest po prostu wzmocnienie przekazu ideologicznego. 

Polityczność rozumiana jako przynależność do kręgu właściwych po-
glądów i co za tym idzie wartościująca to zaczyn dla mentalności plemien-
nej, nad którą tak w Polsce bolejemy. 

Jeśli przepis na spektakl polityczny polega na wygłoszeniu moc-
niejszych lub słabszych monologów, użyciu ostrych skojarzeń i  figur 
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emocjonalnych oraz wskazaniu widzowi instrukcji i klucza do jednoznacz-
nej interpretacji, napompowania swoich racji z obowiązkowym wyśmianiem 
racji odmiennych, to ja taki schemat uważam, za zbyt socjotechniczny.

Nie tak myślałem, gdy startowałem do pracy nad „Wałęsą w Kolonos”.
Nie chciałem trwonić czasu na krytykę czasów transformacji wykorzy-

stując nośność figury Wałęsy. Nie chciałem wskazywać nowych proroków, 
którzy w swoich analizach biją rekordy popularności i wiedzą lepiej, „co by 
było gdyby”, tworząc analizy z gatunku political fiction.

Pamiętam, co  czułem, gdy zobaczyłem film Herzoga o  Gorbaczowie. 
Oczekiwałem filmu, który odkrywa kulisy wielkiej polityki, ale najmocniej 
zapada w pamięć moment, gdy Gorbaczow wspomina Raisę. Jej przed-
wczesną śmierć, ich pierwsze spotkanie. Wszelkie dywagacje na temat pu-
czu, rozpad ZSRR – całej tej gry – bledną wobec tej najprostszej historii. 
Dotknięcie tematu Raisy otwiera ranę, która czyni z Gorbaczowa człowieka 
wiarygodnego i zamienia go w figurę tragiczną. Cały ten polityczno-glo-
balny szum, harmider jest po to, by zamilknąć, gdy śmierć zabiera najuko-
chańszą osobę. SAMOTNOŚĆ Gorbaczowa – przegranego polityka – jest 
wstrząsająca tylko, gdy patrzy on ze łzami w oczach na portret swojej żony.

Ale taka perspektywa projektowania „Wałęsy w  KOLONOS” miała je-
den mankament. Nie odnajdywała się w rzeczywistości dzisiejszej. Lech 
Wałęsa podejmował rękawicę przy każdej okazji, odpowiadał po każdym 
ataku, a ponadto podejmował własne inicjatywy i proponował rozwiązy-
wania kolejnych politycznych problemów. Stał w gotowości do walki, chęt-
ny do poprowadzenia narodu w dobie dramatycznego kryzysu. A zatem 
to KOLONOS wyglądało na figurę życzeniową, bardziej koncept literacki 
i bez realnego linku tekst zawieszał się w zbyt dużym nieprawdopodobień-
stwie. Wiedziałem to ja i zwracał na to uwagę sam Jerzy Stuhr, pracując 
ze mną później nad Wałęsą.

I nagle, zupełnie niespodziewanie, zdarzyło się coś takiego, co wypełniło 
nam ten brak i zmieniło perspektywę projektowania spektaklu. Lech Wałęsa 
dokonał wpisu pożegnalnego na swoim FB. Pisał o śmierci, o wybaczeniu, 
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a nawet pojednaniu, przepraszał swoich wrogów i adwersarzy. Jestem bar-
dziej po drugiej stronie niż po tej – napisał.

Ten wpis stał się dla nas jak szczelina, przez którą przebija się światło. 
Dał jakieś poczucie prawdy historii, którą opowiadamy, zahaczył o konkret-
ny wymiar. Bo przez chwilę Wałęsa zszedł z pola walki. Przestał się miotać. 
I tak jak Edyp w Kolonos pochylił się z pokorą nad swoim losem odchodzą-
cego z tego świata człowieka. Ten obraz tylko błysnął, bo już po kilku tygo-
dniach czas egzystencjalnej zadumy minął, ale dla nas, twórców spektaklu, 
ta chwila, gdy objawiła się ludzka twarz Lecha Wałęsy, uwiarygadniając go 
i pokazując jak wznosi się ponad polityczną funkcję osoby publicznej, stała 
się punktem startu do całej opowieści.

Opowieści, w której odwołałem się też do doświadczenia, które sam prze-
żywałem wobec tej historii. W maju 2017 roku rozpoczęła się moja osobista 
gehenna. Na skutek donosu anonimowego sygnalisty poinformowano opi-
nię publiczną o niewłaściwym zarządzaniu teatrem Łaźnia Nowa, o naduży-
ciach i wręcz finansowych malwersacjach, których jestem sprawcą. Media 
rozpętały burzę, zbliżały się wybory prezydenta m. Krakowa, w którego sta-
rano się tą aferą uderzyć, by udowodnić mu brak nadzoru nad instytu-
cjami kultury w mieście. Pomówienie stało się obowiązującym faktem, a ja 
z jednego z najlepszych menadżerów i twórcy społecznie zaangażowanego 
teatru stałem się przeciętnym cwaniakiem i kombinatorem. Zostałem od-
rzucony, znieważony, opluty i wystawiony na osąd tłumu. Tak moje rozgo-
ryczenie i gniew stają się impulsem do rozwoju projektu o Wałęsie. Z jednej 
strony zatrzymały na jakiś czas pracę nad spektaklem, ale z drugiej wniosły 
do niej bardzo osobisty ton i pomogły dojrzeć tematowi.

Rozszczekany tłum atakujących i obrońców – wszystko na publicznym fo-
rum – zawłaszczający Wałęsę jakby był nie żywym człowiekiem, ale cytatem 
książkowym, który można odwracać o 180 stopni, w zależności od stosowa-
nej metodologii. I wszystko to podszyte emocjonalnością. Żadnego głosu, 
który potrafi przebić się z jakąś głębszą perspektywą. To wszystko wynik lat 
bylejakości dyskursu publicznego, bylejakości polityki i braku filtra w me-
diach, goniących za atrakcją, a nie jakością wypowiedzi.
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W tym wszystkim Lech Wałęsa jawił mi się jako figura upadku wład-
cy. No i natychmiast przyszedł mi do głowy Edyp. Ten, który zbawił swoje 
plemię, uratował przed Sfinksem, który władał nim nieświadom swojego 
przeznaczenia. I który przez to plemię wygnany został na tułaczkę, wyklęty 
z pamięci. Tak skończył tyrranos.

Grecy ciągle przypominali, że w kondycję władcy wpisany jest upadek.

Edyp/Wałęsa/Tyrranos/Wałęsa/Edyp/Kolonos/Nowa Huta/Łaźnia…wszyst-
ko wirowało… i wszystko się składało.

Jak to  się stało, że  zaproponowałem wtedy dramaturgowi Jakubowi 
Roszkowskiemu pisanie tekstu do  naszego spektaklu …nie pamiętam. 
Może wybrałem jego, bo miałem gotowy strukturalny pomysł, a Jakub 
Roszkowski jest dobrym warsztatowcem. Chciałem, aby sparafrazował 
„Edypa w Kolonos” Sofoklesa. Nie chodziło mi o dosłowność znaczeń; cho-
dziło o refleks sensów, które z tej struktury odwołania docierają do nas.

Były dwie inspiracje. Może nie były one w pełni uświadomione przy realiza-
cji, ale tropy z nich idące obecne były na pewno. Chodziło mi o teatr aluzji 
oraz o społeczne misterium. Kiedy powstała pierwsza wersja dramatu, za-
częło się poszukiwanie odtwórcy głównej roli.

Poszukiwanie Wałęsy

Kluczową artystyczną decyzją było obsadzenie roli Lecha Wałęsy. Jaki ak-
tor nada tej postaci właściwego wymiaru i zdefiniuje tym samym cały świat 
w spektaklu? Czy mam podążać za nieobliczalnością, czy zdystansować 
się do bohatera?

Pojawiały się różne pomysły: a to Krzysztof Majchrzak, a to Andrzej 
Grabowski, czy Marian Dziędziel. Każdy z nich miałby coś, czego w postaci 
dramatu szukałem, ale w każdym z nich było czegoś za dużo, co burzyło 
moją koncepcję, czy też czemu sprzeciwiała się moja intuicja.
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Kiedy pomyślałem o Jerzym Stuhrze wszystko zaczęło mi się układać. 
Po pierwsze brałem pod uwagę ikoniczność tego aktora. Jego określała już 
nie tylko wewnętrzna kondycja, ale to, co sobą reprezentuje. Jerzy Stuhr 
społecznie odbierany był nie tylko poprzez dorobek artystyczny, ale poprzez 
swoją chorobę i walkę z nią oraz udział w publicznej debacie dotyczącej 
praworządności. Nie zawahał się głośno bronić swoich racji i sprawy, w któ-
rą wierzył. Nie ukrywam, że ważne było to napięcie między popularnością 
aktora po rolach w „Seksmisji”, czy dubbingu w „Shrek’u” z rolami życiowymi, 
które przyszło Jerzemu Stuhrowi pełnić – rektor, reżyser, autorytet moralny.

Bardzo ciekawe jest to zderzenie niskiego z wysokim, poczucie misji 
z popularnością wręcz ludyczną. Jerzy Stuhr nie jest tylko Jerzym Stuhrem, 
ale on w swojej kondycji aktorskiej ma reprezentowanie pewnego kanonu 
wartości, tym samym wyobrażenia na swój temat. To osadzenie się aktora 
w takim rejestrze zwykle bywa niebezpieczne, bo w pewnym sensie go 
uszczelnia, ale w przypadku tej roli było doskonałe. Poczucie misji, roli dzie-
jowej, własnej wartości wobec nadchodzącego świata młodych barbarzyń-
ców, to w pewnym sensie opowieść tak Stuhra, jak i Wałęsy.

Wyobrażałem sobie, że większość ludzi posługuje się stereotypowym 
oczekiwaniem. Czekają na charakterystyczny zaśpiew Jerzego Stuhra, żeby 
ryknąć śmiechem. I jak tego nie dostali – albo dostali w bardzo niewielkiej 
ilości – to nagle figura, w której spotykały się plebejskość z tonem wysokim, 
najpierw zaskakiwała widza, a potem zyskiwała wymiar tragiczny. 

Zatem Jerzy Stuhr wnosił na scenę swoją kondycję. Zanim jednak do nas 
dołączył tekst Wałęsy na  próbach czytał nowohucki amator  – Włodek 
Bareła. A gdy w pewnej fazie prób w zbudowany na scenie świat wszedł 
Stuhr nagle znaleźliśmy temperaturę spektaklu, napięcia i  jego wręcz mi-
steryjny charakter.

Nie pracowaliśmy mimetycznie. Nie szukaliśmy odwzorowania gestów, ak-
centu – tak jak to robił w filmie Wajdy Robert Więckiewicz. Nasz Wałęsa 
traktowany był umownie. Inspiracją było to, co w rzeczywistości skrywa, 
co odsłoniło się tylko raz na  fesjbukowym wpisie. Nawet pierwsze wej-
ście widowni, wchodzącej wprost na zdjęcia Wałęsy z czasów jego trium-
fu, z  ikonicznym znakiem wolności, w trakcie podpisywania „porozumień 
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sierpniowych”, zderzyć się miało ze skromną, mało ekspresyjną sylwetką 
aktora. Wałęsa jako ikona -w projekcjach na ścianach podobnych do fre-
sków meksykańskiego malarza Diego Ribeiry – stawał się przeciwieństwem 
nie pomnikowego, żywego człowieka.

Forma postaci od razu została ustalona; że pracujemy statycznie, 
że słowo, myśl są wiodące. Odwoływałem się w pracy nawet do teatru rap-
sodycznego. Że trochę to wygląda jak sąd nad oskarżonym. Wałęsa wobec 
chóru, wobec społeczności zgromadzonej w teatrze. Skupiony, z minimum 
środków ekspresji, bez sytuacji. 

Kostium też nie był zwykłym cytatem z  rzeczywistości. Scenograf 
Małgorzata Szydłowska nie chciała odwzorowywać słynnych strojów 
Wałęsy. Żadnych szortów i skarpet frotte, żadnego podkoszulka z napisem 
„Konstytucja”. To dałoby efekt komiczny. Krystyna Zachwatowicz, po zoba-
czeniu spektaklu, mówiła, że brakowało jej w kostiumie tego energetycz-
nego rozmachu Wałęsy, tego osadzenia w sobie niechlujności, swoistego 
braku gustu. No, ale my łapaliśmy Wałęsę, który się trochę w sobie zwinął 
i jeśli wskakuje w swoją rolę lidera – watażki, to tylko na chwilę, gdy tempe-
rament nie pozwala mu nawet w obliczu śmierci zrezygnować z całego swo-
jego krnąbrnego i lekko zadufanego w sobie ‚ja’. Uwiarygodnianie Wałęsy 
z tu i teraz poprowadziłoby nas na manowce. A zwłaszcza interpretację roli. 
Znakomicie wyczuła to Małgorzata Szydłowska – idąc w stronę idei postaci 
dramatu, a nie żywego lidera. Stąd Stuhr miał na sobie skromną, niemal 
przykrótką marynarkę, a jedynym znakiem odwołującym się wprost był zna-
czek z Matką Boską. Prowadzenie postaci tropem godność-szlachetność 
niosło według mnie ten paradoks człowieka, który był z ludu, ale przez swą 
funkcję społeczną, polityczne zadania, od tego ludu się oderwał. Maska 
oczywiście wielokrotnie opada, pęka – i to są najlepsze momenty. Ale żeby 
były, musi być ta maska. Jerzy Stuhr czuł tę odrębność Wałęsy od chóru 
i innych dramatis personae. Chciał nawet ją podkreślić poprzez rezygnację 
z nagłośnienia, ale technicznie w Teatrze Łaźnia Nowa nie było to możliwe.

Znalazłem aktora na Wałęsę i mogłem się oprzeć o Jerzego Stuhra. Miałem 
też za sobą swoje polis  – Nową Hutę i  jej mieszkańców, Nową Łaźnię 
i chór ludzi…
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Ewolucja chóru

„Chór jak ontologiczny fundament świata przedstawionego” – to cytat z ja-
kiejś mądrej książki o greckiej tragedii. Ale podkreślam go, bo bez chóru 
nie byłoby nie tylko „Wałęsy w Kolonos”, ale nie byłoby przede wszystkim 
Łaźni Nowej. Ma on znaczenie nie tylko realizujące swój sens artystycz-
ny w strukturze dramaturgicznej, czy w energii spektaklu. Chór stanowi 
fundamentalny sens mojego teatru. W każdym moim spektaklu występują 
chórzyści i to zwykle nie grając ról, ale bardziej reprezentując siebie. Można 
zaryzykować, że to oni są gospodarzami miejsca: widzowie goszczą u nich, 
aktorzy współdzielą wspólnie ich przestrzeń. To znaczenie, manifestujące 
tożsamość Łaźni Nowej, jest więcej niż artystyczne, ale równocześnie gwa-
rantuje wzmocnienie i uwiarygodnienie artystycznego wyrazu.

Chór w „Wałęsie w Kolonos” zaczyna od rytuału, zaburza u widza pozycję 
podglądacza, buduje bezpośrednią relację. Ten rytuał ma podwójne zna-
czenie. Z  jednej strony jest nakręceniem wewnętrznej siły chóru, wzmac-
nia kondycję grupy, określa ich wobec publiczności w konkretnej energii, 
z drugiej – tworzy sens interpretacyjny zdarzenia.

Wchodząca publiczność przechodzi pomiędzy krążącymi już po scenie 
chórzystami. Prowadzi ich Koryfeusz – kompozytor Dominik Strycharski 

–ze  swoją muzyką. W  całej przestrzeni sceny chórzyści dokonują jak-
by symbolicznego wskrzeszenia i  zabicia Wałęsy. Jest nim jeden z chó-
rzystów, przebrany za Wałęsę, Włodzimierz Baryła. Jest jak symboliczna 
kukła voo-doo. Ten aktor amator przy swojej unikalnej wyrazistości jest 
jakby nieobecny, powiedziałbym, że zawsze wnosi ze swoją obecnością 
V- efekt – sam jest V- efektem nie tylko na scenie, ale i w życiu. Ruchy 
niezborne, częste wychodzenie z postaci, a właściwie z samego siebie na-
wet, bo Włodzimierz jakby jest na scenie, ale równocześnie czeka na uwa-
gę, która uratuje go w sytuacji niespodziewanej. Tworzy to bardzo ciekawą 
obecność – bez intencyjną, ale przykuwającą uwagę widza swoją nieprzy-
stawalnością. Chórzyści w skupieniu i mocnym przekazie energetycznym /
to szereg ćwiczeń i praktyk, które pozwalają im kierować uwagę i skupienie 



››› 23

Bartosz Szydłowski. Moje polis/Nowa Huta czyli spektakl „Wałęsa w Kolonos” w Teatrze Łaźnia Nowa

we właściwych kierunkach, wspierać się, być razem wobec siebie i wobec 
widza/ tworzą figury pochodów ulicznych, którym przewodzi Lech; przy-
spieszają, dzielą się z jednolitego ciała na dwa odrębne stojące naprzeciw 
siebie. Wałęsa kładzie się między nimi. Przechodzą nad nim, jak nad niepo-
trzebnym trupem. Sytuacja powtarza się tyle razy, aż Koryfeusz da sygnał 
do rozpoczęcia spektaklu. Chór musi wciągnąć w swoją energię widzów. 
Chodzi maksymalnie o efekt udziału w wydarzeniu, a nie tylko obserwo-
wanie go. To oczywiście jest zabieg interpretacyjny. Udział aktywny zwy-
kle u mnie w teatrze jest bardziej wymagający. Ma swój niewyczerpywalny 
czas, zależny od kondycji widzów. Jakby chodziło o przerzucenie drama-
turgii spektaklu na widza w danym momencie. W „Wałęsie w Kolonos” jest 
to bardziej umowne. Chór przechodzi do parodos inkantując pieśń o woj-
nie i błocie. Za wokalną pracę z chórem odpowiadał Dominik Strycharski.

Ale siła chóru nie wynika z większych lub mniejszych umiejętności wejścia 
w frazę, rytm, muzyczność. Siłą jest intensywność przekraczająca formę. 
To identyfikacja z wypowiedzią, to moja praca nastrajania ich na sprawę, 
na reprezentowany temat i na bycie ciałem zbiorowym. Podkreślam tutaj 
moją rolę, bo chodzi o stan wewnętrzny chórzystów i ich świadomość two-
rzenia zespołu. Nad stroną techniczną ruchu pracował choreograficznie 
Tomek Wesołowski. Chórzyści reprezentują widownię, przez nich widz jest 
częścią spektaklu. Teksty chórów są głosem polskiej ulicy. To komentarz 
emocjonalny; to nie jest diagnoza sytuacji, to bardziej odwołanie do ob-
razu emocjonalnego pogubienia, zmęczenia, złości, strachu. Słowa są tu-
taj bardzo znaczące i na znaczeniu tych słów, ich sensach pracowaliśmy 
z chórzystami. Sens niesie emocję, nie emocja sens. Nic gorszego w teatrze, 
gdy amator wzbudza emocje w sobie. Moim zdaniem neguje wtedy natu-
ralną karmę nieteatralności i skazany jest – z rzadkimi wypadkami – na fałsz. 
Emocja staje się znakiem emocji, udawaniem, wtedy odrzuca widza, a nie 
magnetyzuje. Pracuję z sensem i wyobraźnią oraz oczywiście nad relacjami 
grupy. Stanowi ją ponad 30 osób. Są wśród nich ludzie młodzi, są w wieku 
średnim i są również seniorzy. Wielu z nich jest w Łaźni od pierwszego roku 
powstania instytucji, czyli 15 lat. Chór dla mnie to obecność na scenie polis. 
A moje polis to Polska, a szczególnie Nowa Huta.
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Ale jak to się wszystko zaczęło… 
Jak się ten mój chór narodził? Gdzie go spotkałem?

Jest czerwiec 2004. O  Łaźni, która ma przenieść się z  krakowskiego 
Kazimierza do  Nowej Huty mówię bardzo dużo. Nakręcony nową per-
spektywą, udzielam wywiadów, snuję wizje. Na święto miasta mamy robić 
z Małgorzatą Szydłowską multimedialne widowisko na nowohuckiej Alei 
Róż. Pierwsze tak wielkie w Krakowie. Technika PG projektorów, czyli te słyn-
ne świecące szablony, przemalowujące szare kamienice w barwne arrasy. 
Nazywamy projekt „aleja nadziei – odrodzenie”. Na głównym ekranie pusz-
czamy filmy – portrety ludzi dzielnicy, którzy żyją tutaj, mają swoje pasje, jak-
by wbrew opinii o Nowej Hucie, swoim życiem pokazują, że nie różni się ona 
od innych dzielnic. Że dzielnica to ludzie, a ludzi, aby o nich mówić trzeba 
poznać. Każdy wywiad, prezentacja na ekranie rozwija się w totalną projek-
cję na ścianach kamienic. Wyobraźnia, fantazja. To robi ogromne wrażenie. 
Na placu tłum ludzi, około 30 000, prezydent, rajcy miejscy… pompa i wiel-
kie oczekiwanie. I nagle ten świąteczny klimat zaczyna się sypać. Gdzieś 
w oddali słychać grupkę kibiców klubu Hutnika wracających z meczu na ul. 
Ptaszyckiego. Zbliżają się i dosłownie grupa 20 chłopaków terroryzuje ten 
tłum. W pewnym momencie jeden z nich wyciąga siekierę i tnie przez kabel 
zasilający. Zapada ciemność, jak na filmach science-fiction, gdy gasną całe 
miasta. Tak, zgasły wszystkie reflektory, projektory… muzyka… cisza, złowro-
ga, dezorientująca. Zaczyna padać. Szybko organizuję koncertującą gru-
pę instrumentów dętych pod batutą nowohuckiego koncertmistrza pana 
Seiferta i oni grają w strugach deszczu do momentu, aż odzyskamy prąd. 
Wygląda to jak ostatnie chwile na Titanicu. Prezydent się ewakuuje, tłum 
się przerzedza. Po 40 minutach spektakl rusza dalej, wszystko się dobrze 
kończy… ale wtedy dziennikarze ruszają do mnie. Miałem wrażenie, że po-
twierdziło im się coś, co mieli zawsze na końcu języka, gdy opowiadałem 
o wspaniałościach dzielnicy. I szli do mnie jakby po potwierdzenie, że ten 
mój entuzjazm został wygaszony tym zdarzeniem. Miałeś co chciałeś, Nowa 
Huta to Nowa Huta i Hutą pozostanie…

Jednak ja, ku zaskoczeniu wszystkich, byłem bardzo szczęśliwy. 
Uznałem to za znak pozytywny.
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Wtedy się zaczęła historia mojego chóru, który z pozycji zapomnianych 
i odrzuconych potrafił wydobyć z siebie głos gniewu bez względu na oko-
liczności. Gdyby działania kulturalne w Nowej Hucie były codziennością, 
a nie od święta do święta, nie byłoby takiego zdarzenia. Tym eventem i ce-
lebracją stworzyliśmy sytuację sztuczną, a musimy stworzyć organiczną. 
To był głos o pomoc, to znak, że trzeba tutaj pracować codziennie, a nie 
tylko w święto miasta.

Cóż to, czy kto sobie coś robi z cudów? 
Co do mnie, nie wiem o niczym innym, jak tylko o cudach, 
Czy spaceruję ulicami Manhattanu, 
Czy rzucam spojrzenie ponad dachy domów, na niebo, 
Czy brodzę nagą stopą wzdłuż plaży, tuż na krawędzi wody, 
Czy stoję pod drzewami w lesie, 
Czy rozmawiam za dnia z kimś, kogo kocham, czy też śpię 
nocą w łóżku z kimś, kogo kocham, 
Czy siedzę przy stole przy obiedzie z innymi, 
Czy patrzę na nieznajomych naprzeciw mnie jadących 
w wagonie, 
Czy obserwuję pszczoły krzątające się wokół ula w letnie 
przedpołudnie, 
Czy zwierzęta pasące się na polu, 
Czy ptaki, czy cudowność owadów w powietrzu, 
Czy cudowność zachodu słońca lub gwiazd świecących 
tak jasno i spokojnie 
Czy niezwykle delikatną, cienką krzywiznę nowiu na wiosnę, 
To i wszystko inne, wszystko razem i każde z osobna, 
to są dla mnie cuda, 
Całość związana ze sobą, a przecież każda część wyraźna i na swoim 
miejscu. 

* 
Dla mnie każda godzina światła i cienia jest cudem, 
Każdy kubiczny cal przestrzeni jest cudem, 
Każdy kwadratowy jard powierzchni ziemi jest nimi usiany, 
Każda stopa jej wnętrza roi się od nich. 
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* 
Dla mnie morze jest ciągłym cudem, 
Ryby, które pływają – skały – ruch fal – statki i ludzie 
na nich, 
Jakie cuda dziwniejsze istnieją?

Przypomniał mi się wiersz Walta Whitmana i zdałem pierwszą medialną kon-
frontację, która przecież z łatwością mogła obnażyć mnie i moje wyobraże-
nia, gdybym naprawdę nie wierzył, że ta przygoda będzie miała piękny sens. 
Bo tym sensem jest właśnie kibic wbijający siekierę w kabel prowadzący 
prąd do wielkiego zagłuszającego Nową Hutę eventu.

Jedna z sal. Nie ma jeszcze instytucji. Są zapowiedzi jej powołania, a jak 
wiadomo wszystko może się zdarzyć. Ale nie to jest ważne. Ważna jest po-
trzeba konfrontacji z tą materią. Wynajmuję w listopadzie na kilka dni halę, 
która już za parę miesięcy ma być naszym domem. Organizuję Festiwal 
Genius Loci. Dwa wieczory – jeden jest nocą afirmacji, drugi – buntu. 
Tak drugi raz widzę mój chór. Na sali tłum ludzi. W nieznanym miejscu, 
zdziczałym od kilku lat, pojawia się ciekawski tłum. I  to są  ludzie stąd, 
z Nowej Huty. Na podeście przedmioty podarowane przez mieszkańców 
na nową drogę artystycznego życia: zaraz pokażę film, gdzie historie tych 
przedmiotów opowiedzą sami darczyńcy. Przyjechali dramaturdzy z gru-
py G8, będą pisać swoje wersje inspirowane prawdziwymi opowieściami. 
Zasada, która miała ustrzec mnie przed zbytnią spolegliwością wobec 
Nowej Huty; nie chciałem spełniać czyichś marzeń, ale marzyć wspól-
nie. To zupełnie coś innego. Więc powtarzałem jak zaklęcie: wysłuchajcie 
nas, a my wysłuchamy was. Wymiana, wzajemne inspirowanie, ciekawość. 
Nie ma w tym nic z próżności, że pamiętam ten moment, kiedy ubrany 
w biały sweter, staję przed tą publiką i mówię – dobry wieczór nazywam 
się Bartosz Szydłowski  – i  nagle wybucha gorąca owacja. Pamiętam, 
że byłem zaskoczony, że się wzruszyłem. Tak jakbym właśnie na to czekał, 
a przecież wcale nie czekałem. Spojrzałem na tych ludzi: wielu znajomych, 
ale mnóstwo obcych twarzy, uśmiechniętych, przejętych tym momen-
tem. Przenosiny z Kazimierza z ulicy Paulińskiej do Nowej Huty dokonały 
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się, a chórem stali się mieszkańcy, którzy podarowali nam swoje historie 
i przedmioty oraz ci, którzy przyszli na to pierwsze nowohuckie spotkanie. 

W roku 2005 przed próbami do „Edypa – tragedii sentymentalnej z Nową 
Hutą w  tle”  – przygotowuję casting właśnie do  chóru nowohuckiego. 
Przychodzi tłum ludzi. Przesłuchania to głównie rozmowy. Nie chodzi mi 
o umiejętności, talent sceniczny; szukam ludzi, którzy mnie zainteresują, 
którzy mają sami w sobie ciekawość… 

Pierwsze miesiące, a nawet lata, Łaźni Nowej to była przede wszystkim 
obietnica i deklaracja intencji wobec mieszkańców.

Zaprosiłem mieszkańców dzielnicy do chóru, bo chciałem, aby byli 
świadkami procesu twórczego. Aby obserwowali teatr, aby weryfikowali 
Łaźnię w relacji z nią. Nie myślałem o znaczeniu scenicznym, to było dru-
goplanowe. Ten chór, czyli mieszkańcy okolicznych osiedli, którzy zaczęli 
zamieszkiwać w teatrze sprawili, że teatr stał się celem samym w sobie. 
Chciałem słuchać ich, poznawać, być po prostu.

I jeszcze jedna fascynacja; ja widziałem wtedy, że każda z ich twarzy 
niesie jakąś indywidualną historię. To mnie fascynowało. To spojrzenie, 
to milczenie, to studium Polski wypisane na zmęczonych twarzach senio-
rów, te nadzieje w oczach najmłodszych i mimo wszystko lęk przed wielce 
możliwym niespełnieniem marzeń. Chyba dlatego postawiłem na milczenie 
na scenie. Ich głosy były nagrane, jakby to uczestnictwo nie było pełne 
jeszcze. I było to bardzo adekwatne do mojego powrotu do Nowej Huty 
i wprost proporcjonalne do mojego nowohuckiego teatralnego stażu. 
To, co mi wystarczało i  fascynowało nazwałem ENERGIĄ STANU ZERO, 
albo ENERGIĄ NEUTRALNĄ. Wystarczyło, że byli – głównie skupiałem się 
na oswojeniu ich ze sceną i sytuacją teatralną. Aby właśnie nie zaczęli 
się starać, ale aby w sposób swobodny i naturalny po prostu byli. Wbrew 
pozorom jest to trudniejsze niż „nadgrywane” etiudy, które stają się zaprze-
czeniem istoty teatru. Te relacje były najważniejsze. Dla obu stron. Miały 
przecież budować wiarygodność miejsca kultury jako przestrzeni zamiesz-
kałej, wspólnej, stanowiącej rodzaj schronu i wsparcia dla wszystkich, którzy 
tego zapragną. Udało się stworzyć wiele głębokich emocjonalnych związ-
ków, które dając wsparcie indywidualnym ludziom, rodziły legendę teatru, 
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który inny jest niż pozostałe. Nie zapomnę, gdy Maria Kwiecień po pierw-
szej wersji naszego „Edypa” zniknęła na jakiś czas i kiedy przypomniałem 
jej o próbach do wersji drugiej, wysłała męża z zapytaniem czy naprawdę 
może być nadal w zespole, bo niestety nie może zagwarantować regularnej 
obecności na próbach. Miała raka. Oczywiście zgodziłem się. Kilka tygodni 
po premierze Maria zmarła, a jej mąż, również z chóru, przyszedł z kolejnym 
zapytaniem czy zgodzę się na jej ostatnią wolę, aby na nekrologu napisać 
aktorka amatorka teatru Łaźnia Nowa. Ja wiem, że to brzmi sentymentalnie, 
nienowocześnie i naiwnie. Ale ta bezpośredniość wyrażania potrzeb, ak-
tywizacja swoistego bezwstydu w przyznawaniu się do siebie i wyrażaniu 
tej rodzącej się zależności były najważniejsze w tej pracy i w ten sposób 
właśnie ją uwiarygadniały. Tak jak i inne dramatyczne historie naszych ak-
torów/ chórzystów: chłopaka z poprawczaka, nowohuckich Cyganów czy 
ojca, który – w przededniu premiery naszego „Wałęsy” – zamordował swe-
go syna i postrzelił wnuka.

Ta  ich emocjonalność była wciągająca i uzależniająca: ryzykowałem syn-
drom przeniesienia, miałem coraz większe poczucie odpowiedzialności. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Czy nie brzmi to okropnie i podejrzanie w ustach 
artysty i w eksperymentalnym teatrze…

Ale chyba właśnie to myślenie ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stało się naj-
bardziej awangardowym gestem w ścigającej się na radykalizmy estetycz-
no – ideowej rzeczywistości polskiego teatru.

Ale muszę się przyznać, że obecność chórzystów – choć bliska i bezpo-
średnia – wymuszała jednak coś, co nazwałbym ich oczekiwaniami. Oni 
przyszli trochę po lepszy świat. Niektórzy by odczarować swoje życie, inni, 
aby zabić senioralną nudę, inni z ciekawości, niewielu z marzeń o sukce-
sach i pieniądzach. Myślałem o mieszkańcach zapraszanych do projektów 
nie jako o aktorach i współtwórcach spektaklu, ale raczej jako społecz-
ności naszego teatru, najlepszej reprezentacji widowni. Takich właśnie 
chciałem mieć widzów. Pełnych zaufania, do tego co się dzieje na scenie, 
nawet gdy jest to świat im obcy tematycznie, to nie jest przeciwko nim. 
I to rozpoznanie roli sztuki, sposobu rozmowy chciałem przekazać i pro-
mować. Chciałem widzów świadomych tego, dlaczego ta przestrzeń jest 
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ważna i potrzebna, rozumiejących zasady jej działania i otwartych na róż-
ne światy – na to, co inne i często niezrozumiałe.

Takie priorytety miały wpływ na charakter pracy. Często osiągnięcie 
określonego efektu scenicznego wydawało mi się mniej istotne niż cały 
proces pracy. A proces pracy polegał zwykle na wzmacnianiu postawy 
afirmatywnej, poszukiwaniu pozytywnej relacji, wzajemnego wsparcia, 
myślenia o partnerze i oczywiście, zgodnie z jednym niezwykle inspirują-
cych przesłań Keitha Johnstona, że na scenie każda sytuacja jest zwycię-
stwem, w tym każde nasze potknięcie. Chodzi o brak oceny i podążanie za 
intuicją, wewnętrzną odwagę ekspresji, które są wartością samą w sobie. 
Ktoś może nazwać to propedeutyką, ale przy budowaniu teatru od zera, 
szukaniu publiczności na terenie dość opornym i trudnym, strategia kre-
owania republiki artystów, którzy na nic się nie oglądają, ale po prostu 
„idą po swoje” nie byłaby skuteczna. To zresztą robiłem w starej Łaźni, 
na krakowskim Kazimierzu. I na tym polegała różnica. Tam, ulica Paulińska 
była ekscesem, pierwszym kulturalnym clubbingiem w Krakowie, prze-
kroczeniem, republiką artystów związanych z PWST, jakimś szaleństwem, 
które było idealną metodą na powoli stający się kultowym Kazimierz. 
My szukaliśmy w starej Łaźni widza rówieśnika, tak samo pogubionego 
i wykolejonego jak my, tak samo odreagowującego nową rzeczywistość. 
To był głos przez pryzmat pokoleniowej identyfikacji. Nowa Huta wyzna-
czyła zupełnie inny horyzont.

Ta odpowiedzialność wiązała się z rozumieniem roli instytucji kultury, te-
atru jako punktu odniesienia, laboratorium lepszego życia w społecznym 
pejzażu Nowej Huty. Ta  lepszość, to kategoria nie materialistyczna, ale 
próba zatrzymania się nad fenomenem życia, spotkania z drugim człowie-
kiem, relacji. Afirmacja. Wydawało mi się, że jeżeli to miejsce będzie miało 
w sobie dość cierpliwości, otwartość i nie ulegnie ambicji, jaką wielu twór-
ców – zwłaszcza ideologizowanych- posiada, ambicji wpływania na opinię 
ludzi, to pozostanie wiarygodne. Stąd niechęć do opresyjnej i kolonizu-
jącej narracji, stąd tworzenie miejsca w praktyce apofatycznej, gdzie po-
przez brak pewnych działań, przewidywalnej strategii i praktyki, otrzymuje 
się oczekiwany efekt.
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Strategia życia kontra strategia 
krytyczno-dyskursywna

Myślę, że to była pochodna mojego rozumienia społeczności nowohuckiej 
i urazów w zderzeniu z tym, co należy do porządku publicznego, oficjalne-
go, reprezentującego w jakikolwiek sposób system. Wiem, że wszelkie takie 
generalizowanie to uproszczenie.

Jednak ja miałem i mam określony obraz dzielnicy, przede wszystkim 
w wyniku własnych doświadczeń. Zastanawiałem się, dlaczego dyskusja 
o Nowej Hucie tak bardzo zdeterminowana jest krążącymi o niej stereotypa-
mi. Uprzedzenia, etykiety, schematy to sposób upraszczający obraz świata 
i funkcjonujący wobec wielu tematów, bycia krakusem, Polakiem itd. Ale ni-
gdzie nie spotkałem się z tak mocną zależnością. Jakby opis rzeczywistości 
nowohuckiej wyprzedzał samą rzeczywistość, jakby był od niej silniejszy, po-
wodując, że ludzie żyjący w dzielnicy, czuli się przez te strategie narracyjne 
kolonizowani i czuli się nie tak jak żyli lub mogli żyć, ale tak jak ich opisywano.

Na początku XXI wieku niemal każdy artykuł, dotyczący dzielnicy do-
tyczył patologii: margines społeczny, kibice, ewentualnie wspominki z bu-
dowania kombinatu i rodzaj „skansenowego” obrazka, ale też w kategoriach 
historycznego wybryku i w pewnym sensie patologii.

Czy to możliwe, że teoria simulacrum tak bardzo realizowała się w NH? 
Że język opisu nowohuckiego świata determinował to jak ten świat był od-
czuwany, choć realne doświadczenie podpowiadało coś innego? Uznałem, 
że Nowa Huta potrzebuje nowej opowieści, innej jakości, wyrwania się z te-
go schematycznego i nieżywiącego banału, który jak rak obrastał dzielnicę. 
Teatr powstawał, by ten schemat zneutralizować, by obnażyć fałsz takiego 
pognębiającego Nową Hutę obrazu.

Tylko że teatr nie może tego robić poprzez narzucanie kolejnej narracji; 
ona musi wyniknąć oddolnie, w przymierzu. Teatr jako statek kosmiczny lą-
dujący w Nowej Hucie byłby tym samym co megafonowe tuby ideologów 
komunizmu, czy tych głoszących wszech-wolność w dobie transformacji.
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Właśnie ideologia. Nowa Huta była przecież od początku przede 
wszystkim politycznym projektem, mniej nakierowanym na ludzi.

A wydaje mi się, że akt ludzkiego działania, ludzkie życie jest niepoli-
tyczne; polityczność lub znaczenie ideowe nadają mu inni. 

Politycznie dzielnica ta była nieustającą obietnicą lepszego świata, 
w różnych dekadach swojego rozwoju różni ideolodzy różnie ustawiali 
tę  lepszość. Symboliczna narracja ciągle w coś wmanewrowywała ludzi. 
A życie pozostawało nagie, jak pisze G. Agamben, ale w tym sensie, że za-
wsze, gdy dochodziło do konfrontacji, przecięcia obietnic z rzeczywistością, 
ludzie przegrywali.

Oglądam zdjęcia fotografa dokumentującego tamten czas w Nowej Hucie, 
Wiktora Pentala. Pochody, ludzie pracy, Huta w budowie. Niemal wszyst-
kie pasują do plakatu propagandowego, ale nim nie są. To strzępy życia, 
złapane zgodnie z zasadą decisive moment H. Cartier – Bressona. Nie ma 
zmęczenia, nie ma rozczarowania. Jest radość z pracy, entuzjazm wznoszo-
nych gmachów nowej rzeczywistości. Jest czas po wojnie i bez względu 
na wielkie słowa komunistów o nowym świecie, ludzie budowali swój lepszy 
dom. I to własny, osobisty, a nie partii zjednoczonej. To były mieszkania 
ogrzewane, kuchnie z oknem… sam rozmawiałem z wieloma mieszkańcami 
w podeszłym wieku i przede wszystkim pamiętali tą wymarzoną normal-
ność, dla której gotowi byli znieść tuby propagandy. 

W jednym z wywiadów Józef Tejchma, ówczesny minister w PRL, zwra-
cał uwagę, że  ideologia wokoło nowohucka się rozwijała i  ludzie przy-
zwyczaili się do niej jak do części rzeczywistości, ale przechodzili obok, 
wzruszając ramionami. Wiedzieli, że życie wygląda inaczej. Warto tutaj 
przypomnieć recepcję „Poematu dla dorosłych” Adama Ważyka. Literacko 
i odwilżowo była to bomba. Odpalił Ważyk, a za nim Ryszard Kapuściński 
swój słynny reportaż. I wypalili w historii znamię obrazu Nowej Huty będą-
cego w kontrze do wyidealizowanej bajki opowiadanej przez władze. Tyle 
tylko, że głosy mieszkańców o ile przy pompowaniu komunistycznym od-
bijały się śmiechem, o tyle w przypadku Ważyka były oburzeniem. Ludzie 
poczuli się dotknięci. Ważyk stal się nowohuckim wrogiem publicznym. Nie 
dlatego, że obnażył kłamstwo komunistyczne. Nikt tym kłamstwem się tutaj 
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nie przejmował; często traktowano je z dobrodziejstwem inwentarza, a naj-
częściej jako jakieś tam nieszkodliwe i śmieszne gadanie.

Bo kto potrzebuje prawdy, która bazuje na figurze literackiej?

Ważyk nie adresował swojego poematu do nowohucian…

Zależy mi na podkreśleniu, że Nowa Huta miała przesyt narracji jej samej 
dotyczących: nieustannie była wykorzystywana w dyskursie politycznym, 
a tym samym wykorzystywani byli ludzie tutaj mieszkający. Efektem nie-
zgodności obietnic z realnym doświadczeniem był syndrom odrzucenia 
i instrumentalnego traktowania. To było jednym z powodów narastającego 
braku zaufania do wszelkich form reprezentacji systemowej, państwowej, 
w ogóle publicznej. Dotyczy to również instytucji kultury i mediów.

Tak było na samym początku w  latach 50-tych i przez trzy dekady 
komunizmu. Propaganda głosiła szczególny status społeczny ludzi z pierw-
szego frontu budowy Nowej Huty. Byli niby wzorem dla reszty społeczeń-
stwa, przypominano etos robotniczy, nową potężną Polskę, wspólnotę 
ludzi pracy. Czym były te hasła wiemy wszyscy doskonale i Nowa Huta 
propagandowa była odległa od tej rzeczywistej. Im dalej z czasem tym 
odleglejsza. Nazywam to narracją opresyjną, chociaż miała być pozytywna 
i afirmatywna. Była ona głosem zewnętrznym, niezgodnym z odczuciami 
mieszkańców. Oni żyli w mikroskali wobec tych makro- słów. I coraz bardziej 
odwracali się od tego, co reprezentowała władza, oficjele, urzędnicy i cały 
komunistyczny system.

Zamierające pole identyfikacji dotyczyło najbardziej boleśnie okresu 
po roku 1989.

Częściowe zamknięcie i prywatyzacja kombinatu metalurgicznego 
to było lokalne tąpnięcie. Nagle przestało bić nowohuckie serce. To serce, 
które napędzało strajki, protesty, nieodzowne do pobudzenia politycznej 
zmiany – po jej nastąpieniu obumarło pierwsze. W imię nowej ideologii – 
tym razem racjonalnego do bólu neoliberalizmu – ktoś znowu czegoś nie 
doszacował i zapomniał, że kombinat to nie tylko produkcja stali, że to ele-
ment skomplikowanego organizmu. Huta im. Lenina żywiła setki tysięcy 
ludzi, napędzała aktywność sportowo-kulturalną i edukacyjno-społeczną 
w dzielnicy. Wszystkie te pola zamarły, a bez pracy nagle zostało kilkanaście 
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tysięcy ludzi. Piękny i smutny jest cykl zdjęć Łukasza Trzcińskiego „Nowa 
Huta lat 90-tych”. Pejzaż jak po katastrofie. Zdegradowane życie, nagie, 
znowu jak u Agambena. Miasto zaklęte w trójkącie bermudzkim: między 
kościołem, supermarketem, a telewizją. Oferta Nowej Wolnej Polski. I ludzie 
zostawieni sami sobie, co najwyżej z niezrozumiałym bełkotem politycz-
nych głów w telewizorze.

Ludzie stąd, chór mieszkańców 
Nowej Huty…

Jak JA wobec tego chóru byłem. I dlaczego.

Myślę, że łączyłem w sobie dwie natury – paradoksalnie sprzeczne i bu-
dujące napięcie, niezbędne dla procesu tworzenia. Z  jednej strony wie-
rzyłem, że jestem reprezentantem ludzi tej dzielnicy. Chodziłem pomiędzy 
blokami jak za dawnych czasów mojego dzieciństwa. Rozumiałem ten rytm 
i  to milczące spojrzenie Nowej Huty. Z drugiej strony byłem tutaj obcy. 
Ta moja obcość znowu sięga czasów mojego dzieciństwa. Stąd byłem, stąd 
jestem, ale jakby z innej materii. Najpierw przyjazd z Wrocławia, ale przede 
wszystkim to inteligenckie wychowanie, no i bardzo ważne – nie chodze-
nie do kościoła. To powodowało, że ja się mojemu nowohuckiemu chórowi 
przyglądałem z zaciekawieniem, tak samo jak on przyglądał się mnie. To by-
ło od zawsze przeciąganie liny. Zawsze czułem, że moja nadpobudliwość 
i indywidualizm już w szkole budziły dezorientację. Nie byłem chuliganem, 
ale nigdy nie usiedziałem w miejscu. Podpadałem za te moje sznurowa-
dła, które zawsze mnie wyprzedzały. I moja nadgorliwość, pomysłowość 
i wszędobylskość nie zyskiwała zrozumienia. Drażniłem. Wskazana była 
„buzia w ciup”. Podpadałem nauczycielom, podejrzliwie patrzyli na mnie 
rodzice kolegów, a najbardziej pamiętam dozorczynię z bloku tzw. puchatka 
nr 37, gdy zabrała mi piłkę, która wpadła na jej balkon. Nie doczekawszy się 
płaczu i błagania z mojej strony, powiedziała „no i co tak się śmiejesz tym 
swoim inteligenckim faszystowskim uśmieszkiem”. Im bardziej czułem się 
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odrzucony, tym bardziej zajadle wciskałem nogę w drzwi i dobijałem się. 
Być niechcianym w niechcianej dzielnicy, to doświadczenie głęboko arty-
stycznej kondycji. Nowa Huta wyciągnęła po mnie swoje ręce w V klasie 
podstawówki. Na skutek namów kolegów, oficjalnych i mniej oficjalnych 
delegacji, postanowiłem wstąpić na łono katolickiego kościoła. Przyjąłem 
komunię i  zacząłem brać udział w  tym ciągle dla mnie niezrozumiałym 
rytuale. Poczułem się częścią wspólnoty, ale jak płochym dowiedziałem 
się w klasie VIII, gdy przed egzaminem do bierzmowania ksiądz katecheta 
w obecności całej klasy powiedział mi, że jestem jego największym rozcza-
rowaniem w całej karierze. To prawda, nie mogłem się nauczyć na pamięć 
tych dłuższych kawałków „wierzę w Boga Ojca” itp. No za cholerę mi to nie 
wchodziło…zwłaszcza w okresie majowego słońca. Wspólnotę kościelną 
pokonał pęd do wspólnoty futbolowej.

Moje wtajemniczenie podpowiada mi, że najbardziej nowohuckim malarzem 
jest Giorgio Chirico. Ta dzielnica zaklęta jest w portretach jego renesanso-
wych miast południa. W godzinach wieczornych długie cienie kładą się 

Wałęsa w Kolonos, fot. Monika Stolarska
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na Placu Centralnym. Smukłe latarnie zaglądają w okna, dając niespokojny 
sen swoim sąsiadom. Noc przynosi ciszę, którą jeszcze bardziej eksponuje 
echo niosące głos podśpiewującego pijaczka lub stukot szpilek powraca-
jących z nocnej schadzki. Nieuchronność tego obrazu łączy niepokojące 
piękno i ostateczną samotność. Chyba za podtrzymanie tej kondycji ko-
cham Nową Hutę. Kocham i nienawidzę równocześnie.

I tylko tu mogłem zrobić ten spektakl, tylko tu mogłem rozpoznać swoje 
polis dla swojego teatru, tylko tu mogłem spotkać dzisiejszy polski chór 
i dzisiejszego polskiego Edypa…

Czy Edypa da się lubić…

Dlaczego przeraża nas los Edypa. Bo każdy z nas czuje, że popełnił wiele 
grzechów, których nie jest świadomy, że w którymś momencie życia może 
przyjść nam za nie zapłacić.

Wałęsa w Kolonos, fot. Monika Stolarska
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Zawsze dla mnie gorszym momentem nie było odkrycie ojcobójstwa i ka-
zirodztwa – zbrodni nie zamierzonych- ale okrutna i bezwzględna reakcja 
polis. Przez Lud przemawia wyższa konieczność.

Wygnanie… 

Istnieje zgubna, odwrotna strona przytomności umysłu, która dołącza od tam-
tego czasu do świadomości. I to jest zemsta potwora. Potwor może wybaczyć 
temu kto go zabił. Ale nigdy nie wybaczy temu kto go nie chciał dotknąć.

Wałęsa w Kolonos, fot. Monika Stolarska
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Przestrzeń
Przestrzeń naszego spektaklu, to  coś więcej niż scenografia. Zrodziła 
się z mojej fascynacji nowohuckim labiryntem znaków, które sytuują te-
atr w szczególnym dla mnie kontekście. Ta przestrzeń to zmysłowa po-
dróż do czasów mojego dzieciństwa, to fascynacja poezją i malarstwem. 
Heterotopiczny budynek Łaźni adaptowany był przeze mnie i Małgorzatę 
Szydłowską zgodnie z założeniami miejsca synergii domu i poprzemysłowej 
hali. Wyobcowania i bezpieczeństwa. Historii i teraźniejszości. Tę przestrzeń 
stanowi przecinanie się pozornie wykluczających wymiarów. 

Jak dobrze, że budynek, gdzie mieści się Łaźnia Nowa, nie był wcześniej 
teatrem. To „nie bycie” teatrem zdeterminowało sposób artystycznych po-
szukiwań, myślenie o przestrzeni i to nie tylko w konkretnych spektaklach, 
ale całościowym ujęciu tworzenia miejsca kultury.

Wałęsa w Kolonos, fot. Monika Stolarska
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Łaźnia Nowa stawała się teatrem się dzięki ludziom, którzy w jej murach 
mówili, czuli, budowali relacje, dostawali szałów, od miłosnych po artystycz-
ne. Ten teatr tutaj był wykrzyczany, wytańczony, wysiedziany przy anali-
tycznych próbach, wyimprowizowany na improwizowanej scenie. Był też 
wyśniony, gdy zostawaliśmy na noc i pryskający jak sen, gdy rano szliśmy 
na śniadanie do mlecznego baru. Nie byłby jednak tym miejscem, gdyby 
nie dzielnica, w której się znajduje i głęboki, czuły wgląd w jej historię oraz 
historie ludzi mieszkających dookoła.

Heterotopia w czystej postaci. Budynek po opuszczonych warsztatach wy-
glądał jak widmo. Nie do końca umarły, nie do końca żywy. Wyrwane ma-
szyny odsłoniły betonowe podstawy, na których przez lata stały. Puste hale 
z prehistorycznymi świetlówkami, drewnianym, zalanym smarami brukiem.

Cieknący dach… napisy na metalowych tablicach przypominające 
o zasadach zachowania bezpieczeństwa i napisy na ścianach „zachowaj 
czystość” i mniej formalne uczniowskie pełne wulgaryzmów. Tablice szkol-
ne… ślad szkolny…

To, co tam jeszcze żyło było też jakby ze snu…… Ponury i podejrzliwy stolarz 
ze swoim małym zakładem. Hodowca szynszyli z klatkami kilkudziesięciu 
zwierząt futerkowych, hodowcy gołębi na parterze i pan Zieliński -elek-
tryk. I  jeszcze zakład samochodowy pana Płonki w garażach na zewnątrz, 
z psem przywiązanym do łańcucha – małym szczekającym i dożartym kun-
dlem…. To wszystko było jak przeciekający dach, jak rozmazana szyba – nie-
rzeczywiste w swoim niemrawym rytmie. Obłupany tynk, zakratowane okna 
przy wielkim gmachu szkoły elektrycznej, którą pamiętam ze swojego dzie-
ciństwa. Tutaj w klasie bodaj VI- tej wziąłem udział w turnieju szachowym 
siedząc pod popiersiem dumnie patrzącego w przyszłość Lenina.

Ten obraz pozostał ze mną do dziś i w sumie stał się … 
A może ja tak po prostu widzę Nową Hutę… 
Miasto istniejące i nieistniejące zarazem. 
Zatrzymane pomiędzy – 
jakby wyczekujące lub obecne gdzieś indziej- 
Każde miejsce ma swój czas.
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Melancholia

Nie chce się wymazać, nie znika ta nić czasu minionego, którą każdy mieszka-
niec Nowej Huty bezwiednie trzyma. Znowu przypominają się obrazy Chirico.

Melancholia, jak pisał Marek Bieńczyk, mnoży obrazy braku i straty… 
W Nowej Hucie przebiega to w dziwny sposób. Pamięć mieszkańców kur-
czowo trzyma się miejsc z przeszłości, które ulegają metamorfozie, albo zni-
kają całkowicie. Stary Empik, księgarnia Skarbnica, słynny sklep muzyczny 
z instrumentami, Serowita, czy Coctail Bar z truskawkowym na kefirze, Moda 
Polska – zawsze za droga na kieszeń mojej matki – zamieniają się w pozba-
wione charakteru i zakorzenienia „nie/miejsca”. Tam, gdzie kwitł w pamięci 
mit dobrobytu – nawet jak był on tylko obietnicą był obietnicą życia, nowej 
jakości – powstają szmatexy, apteki lub banki, czyli przestrzenie, które zwia-
stują koniec, śmierć, upływający czas degradujący ciało i nasze aspiracje. 
Tutaj nie chodzi tylko o ubóstwo; ta transformacja nie jest wyłącznie socjo-
logicznym przykładem starzejącej się części miasta. To zmetaforyzowany 
obraz losu wpisanego w renesansowe marzenie idealnego miasta i czasu, 
który sprowadza to marzenie do bolesnej wymierności.

Skąd we mnie to przekorne szukanie sytuacji teatralnej poza sceną? Już 
szkolne egzaminy lokowałem często w  wyrwanych rzeczywistości miej-
scach. Każde realne miejsce ma swoje ukryte energie, genius loci, i działa-
nie teatralne je aktywizuje. Pojawia się wartość dodana, a artysta porusza się 
wobec świata już zastanego. Może na początku moich fascynacji planem 
realnym łatwiej było rozbijać konwencję gry aktorskiej? Potem pojawiło się 
pokolenie młodych aktorów, którzy potrafili przebijać się bezpośredniością 
też ze sceny. Ale i tak mi zostało to poszukiwanie inspiracji na przecięciu 
światów. Różnie ta transformacja – jednego w drugie – i wzajemne inspiro-
wanie przebiegało. 

Czy jest to jakiś ślad fascynacji filmem, a szczególnie pejzażami wewnętrz-
nymi u Tarkowskiego?
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Stałem w rozkroku opowieści o pięknie nowohuckiej architektury, inspi-
racjach renesansowym miastem. Przyjmowałem zachwyty o wieczystej 
zieleni i szerokich ulicach. Jednak skóra moja czuła dreszcz, gdy szedłem 
wieczorem opustoszałym blokowiskiem. Nie bałem się. Nie chodziło strach, 
że coś się może wydarzyć. To był dreszcz przyjemności obcowania z prze-
strzenią jakiej nigdzie nie ma, albo jakiej nigdzie indziej nie doświadczyłem.

Labirynt szaleństwa. Z miejscami tylko dla wtajemniczonych. Pamiętam 
moją podroż w poszukiwaniu lokum dla Łaźni. Strach przed piwnicą, jej za-
sysająca jak wir energią. Wsobnością.

Wstępnie chciałem, aby spektakl odbył się w formie zgromadzenia uliczne-
go. Tak aby stał się częścią ulicy, osiedlowego podwórka czy też placu, gdzie 
gromadzą się mieszkańcy. To moja w sumie jeszcze nie zrealizowana idea 
fixe – teatr jako forma zgromadzenia, katalizator społecznych relacji, dzia-
łanie uświęcające i upodmiotawiające bycie razem. Pamiętam, że zawsze 
mówiłem o Łaźni jako teatrze, który jest częścią vita quotidiana, że wcho-
dzi organicznie w krwiobieg dzielnicy. Nie jest odświętnym wydarzeniem, 

Nowa Huta, fot. Henryk Makarewicz z kolekcji Fundacji Imago Mundi Nowa Huta, fot. Henryk Makarewicz z kolekcji Fundacji Imago Mundi
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wymagającym szczególnych kompetencji, ale przywołuje instynkt zbioro-
wiska, wspólnoty… agory. Gdzie niemal każde wypowiedziane słowo i zwy-
czajny gest stają się znakiem teatralnym.

Nawet jedna z naszych akcji promocyjnych polegała na drukowa-
niu repertuaru na torebkach, w które pakowano chleb w Awiteksie /wte-
dy jeszcze sieci kilku zaledwie piekarni/ z hasłem „SZTUKA JAK CHLEB 
POWSZEDNI”. W gruncie rzeczy chodziło zawsze o to, aby odwołać się 
do skojarzeń, które nie budzą dystansu, ale wprost przeciwnie niwelują go 
tworząc przyzwolenie na dalszy przekaz.

Zawsze śmieszył mnie gest performerski, który w celu zbliżenia się do wi-
dza atakował go osiągając bumerangowy efekt odrzucenia i zatracając sens 
komunikatu. Artysta stawał się ekshibicjonistą i tylko tyle. Miał satysfakcję 
z publicznego obnażenia, polityczne poczucie słuszności z gestu buntu, sa-
mospełnienie w jakimś przekroczeniu, które wymaga odwagi i determinacji, ale 
widz pozostawał nieobecny. To, co miało zbliżać i wzmacniać odbiór, w efekcie 
oddalało i dystansowało widza. W poczuciu artysty może tak nie było.

Nowa Huta, fot. Wiktor Pental z kolekcji Fundacji Imago Mundi
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Pewnie dlatego w większości moich spektakli pracując ze scenografką, 
Małgorzatą Szydłowską, szukaliśmy innego miejsca na spektakl. Tak było 
w „Misji” – Fakirze” … no i w „Wałęsie w Kolonos”. Niestety, nie udało nam się 
zrobić zdarzenia plenerowego – zabrakło środków finansowych.

Otwarta przestrzeń Nowej Huty…
Przestrzenie międzyludzkie… teatr ludu, bo „ludowy” zatracił siłę swoje-
go wyrazu, … volksbühne kojarzy się ze szczytami artystycznego parnasu, 
a nie z tymi którzy ją ufundowali (powstała ze składek robotników berliń-
skich fabryk).

Kościół Mistrzejowicki. Najpierw błotniste pole, rozdeptywane przez tłumy 
każdej niedzieli gromadzące się wokół prowizorycznej kaplicy. Plac budo-
wy z tabernakulum. A potem stanęła ta naprawdę upragniona świątynia. 
Znowu patrzyłem z ukosa – byłem świeżo upieczonym katolikiem…

Nowa Huta, fot. Wiktor Pental z kolekcji Fundacji Imago Mundi
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No i syn suwnicowego, kolega z parteru, spod trójki, zabierał mnie na msze 
za ojczyznę. Chyba nawet byłem również na jednym z teatrów słowa, gdzie 
czytano i deklamowano wiersze. Ta cisza i przytulny mrok, w jaki wchodziło 
się, gdy znikaliśmy z pola świateł pętli tramwajów 16 i 22 wchodząc w krąg 
kościelnego skupienia. Zamiast gwiazd błyskające okna wieżowców z płyty. 
Wchodziło się i czułeś się – może przesadzę – ale jak ci pierwsi, ukrywający 
się w katakumbach chrześcijanie. To absolutnie niezwykłe porozumienie 
wiernych. Ta siła bycia razem. Każde słowo ważyło i niosło. Było i wzrusze-
nie. Były wspólne pieśni. Coś ważnego działo się każdemu z nas. Potem im 
bliżej osiedla tym bardziej znikała ta aura. Pojawiały się wygłupy i powrót 
do natury nastolatków. Ale te chwile pozostają do dzisiaj nawet u tak naro-
wistego i niewiernego katolika jakim byłem. Bo już nie jestem.

Surowość i tłum. Pogłos i asceza. Słowa. Logos – bo przesłanie. Tam nie było 
transu, tam nie było neokatechumeny, tam nie było emocjonalności na po-
kaz. To było skupienie na byciu razem, w swoim wspólnym doświadczaniu 

Nowa Huta, fot. Wiktor Pental z kolekcji Fundacji Imago Mundi Nowa Huta, fot. Henryk Makarewicz z kolekcji Fundacji Imago Mundi
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opresyjnej rzeczywistości. Dzielący swój los ludzie w szarych paltach, po-
krzywionych butach, bez rękawiczek, z parą unoszącą się z ust. Nawet gdy 
wzrok zawieszał się w próżni, nawet gdy niektórzy ziewali i opierali się ukrad-
kiem o ścianę, gdy padały słowa „przekażcie sobie znak pokoju” stawali 
w świetle tego wyznania szczerze i prawdziwie. Jakby na to czekali i mówili 
możesz na mnie liczyć. Dziwne.

Łaźnia ma 40 metrów długości i 18 szerokości. Praktycznie przestrzenią gry 
w spektaklu jest ten właśnie wymiar. Widzowie podczas „Wałęsy w Kolonos” 
siedzą dookoła, nie w wygodnych fotelach, nie na wygodnych krzesłach, 
ale na podestach, będących rodzajem ław. Świadomie stworzyliśmy miejsca 
nie dość wygodne, dające pewien opór. Jakby przypominające nieustan-
nie widzowi, że to doświadczenie jest nieco z  innego wymiaru, że wyma-
ga pewnego dodatkowego wysiłku. Wielu widzów z braku miejsc siadało 
na poduchach, czy wręcz na podłodze. Bywały spektakle, że przychodziło 
około 500 widzów. A my wpuszczaliśmy wszystkich – nikogo nie wolno by-
ło odprawić. Siadali na ziemi, dookoła aktorów, nawet za plecami Jerzego 
Stuhra, śledząc spektakl na wielkich ekranach.

Kolejnym linkiem przestrzennym jest hala pofabryczna; surowość ścian, 
nawet delikatny zapach, który pozostał po nasączonym betonie smarami. 
Autentyczność zatem i to uruchamiająca pamięć historyczną, przywołu-
jąca okoliczności, które do tematu bardzo pasują. Bo zaledwie 2 km od te-
atru znajduje się słynna hala /już wyburzona/ zgniataczy, gdzie zaczynały 
się strajki w Hucie im. Lenina. No i ten robotniczo – solidarnościowy trop 
prowadzi nas do skojarzenia z gdańską stocznią. Podkreślają to projek-
cje wyświetlane na wszystkich ścianach podczas wejścia widzów: zdję-
cia stoczni oraz różne zdjęcia Lecha Wałęsy w sytuacjach historycznych.

Trzecia przestrzeń, która się na to nakłada to oczywiście teatr sam w sobie.
Miejsce święte – KOLONOS. To teatralne tu i teraz. Kolonos staje się 

miejscem na przecięciu – bardziej archipelagiem niż stałym lądem. Jest 
imaginacją, symbolem, metaforą – i po prostu tym seansem, który się 
dzieje właśnie tutaj, w Łaźni, o konkretnej godzinie. Nie nadaje znaczenia 
innego dla Kolonos, bo bardzo trudno odnaleźć miejsce konkretne, które 
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oddawałoby sens prehistorycznego sanktuarium. Nie kościół, bo - uwikła-
ny, nie pomnik stoczniowców, bo - zawłaszczony.

Scenografia nie miała odzwierciedlać kościoła, podobnie jak w myśleniu 
o spektaklu nie odwoływałem się do  jakiejkolwiek struktury liturgicznej. 
Ta inspiracja ma inny charakter.

Nowa Huta przypomina scenografię do jakiegoś spektaklu. W sceno-
grafii życie nie istnieje – jest tam jego imitacja – meta/znaczenie. I  ja tak 
widzę czasami moją Nową Hutę.

Tylko nie rewolucja

Mam dystans do wszelkich artystycznych manifestów aktywujących sprze-
ciw, atak, piętnujących i kreujących wroga, wobec którego się należy opo-
wiedzieć. Twórcy uzależnieni od wroga powielają w  jakimś sensie mapę 
polskich schematów: za mało kreacji i odwagi, a za dużo łatwego krytykanc-
twa z bezpiecznej pozycji ironisty lub wściekłego frustrata, który chciałby 
mieć więcej, bo wydaje się mu, że ma za mało. Nie mamy w Polsce nikogo 
takiego jak Christoph Schlingensief. Artysty, który nieustannie rewolucjo-
nizował, ale w swoich spektaklach- manifestach sam czynnie brał udział, 
biorąc na przysłowiową klatę konfrontację z widzem. To aktywistyczny teatr 
w czystej postaci, bo osobiście odpowiedzialny. To nie jest miękka i w sumie 
dość wygodna strategia Friljića, który wrzuca granat i ucieka. Christoph, 
którego krótko przed jego śmiercią poznałem i który wybierał się do Nowej 
Huty z pomysłem zrobienia spektaklu o Janie Pawle II, w swoim rewolucyj-
nym pędzie potrafił skonfrontować się z całym wymiarem metafizycznych 
lęków, dając tak przejmujące dzieła jak „Kirche der Angst” czy zrealizowane 
w Burgtheater „Mea culpa. Ready Made Opera”.

Teatr zaangażowany, który polega na rozpisaniu politycznie popraw-
nych tez, teatr posługujący się agendą oskarżeń powielających socjotech-
niki partii politycznych, kryjący swoją wściekłość w ironii i stosujący nomen 
omen strategie uniku, wbrew wszelkim opiniom, odrywa się od widza, który 
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doskonale wie, że blaga w imię spraw deklarowanych jako ostateczne, kom-
promituje intencje. 

Dla mnie teatr zaangażowany, to teatr zaangażowany w tworzenie 
nowej jakości wspólnoty wokół sceny. Musi zatem najpierw rozpoznać 
pole, społeczną przestrzeń swojego działania. Powtarzanie wszędzie i róż-
ne sposoby, że kapitalizm to wcielone zło, a bogaci to idioci, którzy tylko 
myślą, jak napchać sobie brzuchy jest martwą i niezbyt mądrą diagnozą, 
wynikającą z ograniczonej puli przeczytanych lektur, a nie z realnej ob-
serwacji społecznych energii, zwłaszcza w kraju, gdzie większość ludzi 
marzy o tym, żeby mieć lepszy samochód i basen, a nie o tym, żeby wszy-
scy mieli rowery. Zatem komunikat takiego teatru to komunikat wyłącznie 
o przynależności do pewnej podobnie myślącej grupy, często tworzony 
w przymierzu z krytykami, którzy swoje recenzje wymyślają na długo przed 
premierą. Artysta zostaje poklepany po plecach przez kolegów, nazwa-
ny wrażliwym, dobrym człowiekiem, który zaliczył „egzamin” premiero-
wy, bo nie zapomniał żadnej z obowiązujących obecnie tez /najczęściej 
tezy wynikają z programu i wywiadów, bo w spektaklu jakoś nie działają/. 
Osobiście, gdy słyszałem w teatrze roszczeniowo-rewolucyjny ton, zawsze 
czułem dystans i niemal natychmiast przestawałem wierzyć w szczerość 
intencji. To według mnie był najwyższy tryb kokieterii teatralnej, udającej 
rewolucyjny temperament. Widzę to w ten sposób pewnie dlatego, że do-
świadczyłem języka uproszczeń i propagandy, dewaluowania jednych by 
wzmocnić drugich, cynicznego wykorzystywania faktu, że ma się uprzy-
wilejowaną pozycję prowadzenia narracji. Wychowywałem się w komunie, 
gdzie taka forma dominowała społeczny dyskurs. Naturalnym kierunkiem 
dla mnie było poszukiwanie nieoczywistych odpowiedzi, komplikowanie 
tego zerojedynkowego świata poprzez uparte podważanie tez, powta-
rzanych w obowiązujących, „jedynie słusznych” poglądach. Ta nieznośna 
strategia napuszczania jednych na drugich i szukania konfliktu, zwanego 
dialektyką, podważania społecznego zaufania, budzi we mnie sprzeciw. 
Brecht mógł sobie to robić, był w pewnym sensie pionierem, dzisiaj od ar-
tystów wymagałbym więcej. 

W Nowej Łaźni szukałem innych strategii opisu rzeczywistości i  re-
lacji z publicznością, bo celem ich było odbudowanie wspólnoty wokół 
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różnorodności, a nie wokół tez wykluczających jednych, a wkluczających 
drugich. Nazwałem to sobie teatrem afirmacji, nie dlatego, że nie był 
krytyczny, bo był, wręcz w swoim statusie ontologicznym był krytyczny, 
w  istocie gestu założycielskiego /sposób tworzenia go – ciągła budowa, 
miejsce – zrujnowana hala i peryferia miasta/. Krytyczność odnosiła się 
przede wszystkim do budowanej na resentymencie postawy wobec innych, 
polegała na ograniczaniu roszczeniowości na rzecz odpowiedzialności 
i własnej pracy. To miało dawać świadectwo intencji jakie towarzyszyły 
narodzinom Łaźni. W pewnym sensie Łaźnia nie powstała przeciwko ko-
muś. Nigdy nie wygłaszaliśmy tez, że jesteśmy najlepszym teatrem, że inni 
są gorsi. Tworzyliśmy po prostu alternatywę, uzupełnialiśmy krakowski 
pejzaż teatralny o miejsce, które rządziło się innymi zasadami i obracało 
się, przynajmniej w jakimś zakresie, wokół innych priorytetów. Nie przeszka-
dzało mi, że były inne teatralne i artystyczne światy, nie myślałem z żalem, 
że  inne teatry mają wielkie budżety i uprzywilejowaną pozycję. Wybór 
Nowej Huty i budowy teatru był świadomym podjęciem trudnej, ale nie-
zwykle satysfakcjonującej drogi. 

Koncentrowaliśmy się na tym, co nam się podobało i czego chcieliśmy, 
a nie czego nie chcieliśmy, czy czego nie możemy. Kiedyś nazwałem to „od-
robieniem lekcji” za czas transformacji po roku 1989, gdzie priorytet zmiany 
gospodarczej anihilował narrację symboliczną, która mogła łagodzić, wyja-
śniać i emocjonalnie kanalizować brutalny, ekonomiczny szok jaki dotknął 
większość społeczeństwa polskiego. Wydaje mi się, że gdyby elity III RP nie 
odpuściły kultury i edukacji, mielibyśmy społeczeństwo bardziej świado-
me i tym samym mające zaufanie do systemowych zasad. Lekceważenie 
roli kultury doprowadziło do emocjonalnej bezdomności oraz frustracji, 
a  także poczucia całkowitego opuszczenia i zapomnienia. Górnolotnie 
myślałem, że łaźniowe działania będą swoistym antidotum, społecznym 
rebirthingiem relacji, przywróceniem wiary w mechanizmy demokracji 
i obywatelskiej odpowiedzialności, które nie są tylko przykrywką dla ludzi 
władzy, dbającej o wyborcze głosy. Przypominałem o odpowiedzialności za 
to, że ludzie tracą identyfikację z tym co wspólne i jak bardzo śmierciono-
śna jest żonglerka ideami i wartościami w imię doraźnych, pragmatycznych 
celów grup u władzy. Brałem tą odpowiedzialność na siebie i od siebie 
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wymagałem właściwej postawy. To  „zaczynanie od siebie” jest bardzo 
ważne. Szczególnie u nas w kraju, szczególnie w Krakowie, gdzie dominuje 
oskarżanie innych, narzekactwo, żal za to, że coś ucieka spod palców i nale-
ży znaleźć winnych własnej niemocy. Oj, jak bardzo przydała mi się wnikliwa 
lektura Wyspiańskiego! Nie rozumiałem i nie znosiłem tego krakowsko-pol-
skiego spleenu pretensji do świata, że nie kręci się wokół nas.

Jako twórcy, ludzie kultury nie powinniśmy powielać schematu ludzi 
władzy. Czyli nie mówić z pułapu „wyższego” do maluczkich. Traktować 
widza jako partnera bardziej wymagającego i o pełnej podmiotowości. 
Jeśli władza nie ma pokory, my ją miejmy, a damy ludziom taką siłę, którą 
władza im odbiera. Piszę to już po latach, zmęczony sztuką krytyczną, któ-
ra okazała się, o paradoksie, jedną z najbardziej konformistycznych stra-
tegii w historii teatru. Jestem tym znudzony i rozczarowany, ale i wściekły, 
bo takie trendy skutecznie wzmacniają stereotypy o miejscach kultury 
i długofalowo budują dystans widza, który pouczany i nakierowywany 
na „poprawne” myślenie coraz częściej wzrusza ramionami przychodząc 
do teatru. Walka o autentyczny głos jest trudna, o swój autentyczny głos 
szczególnie, by nie popaść w środowiskowy gryps, blagę dającą przepust-
kę do życzliwych recenzji, ale odbierającą dostęp do realnej przestrzeni 
dzielonej z publicznością. 

Oczywiście kolejną skrajnością są „teatry wtajemniczenia”, mistyka, guru, 
grupa wyznawców. Nie chodzi o to, że podważam sens, wartość. Po prostu 
mówię o strategii, którą w tworzeniu Łaźni odrzuciłem. 

Ten dyktat osobowości, która wraz z wzmacnianiem pozycji zaczy-
na budować zasady świata wokół siebie, mówi z perspektyw własnego 
doświadczenia i własnej wizji, tworząc opowieść wtajemniczenia, wiedzy 
tajemnej. Taka mistyfikacja rozbudza w wielu osobach pozytywny sno-
bizm, ale dla wielu pozostaje odległa. Dlatego nie podążałem tą drogą 
stawiając przede wszystkim w Łaźni na stworzenie ram działania, gdzie 
ludzie nie poczują się chronieni przez autorytet, ale więcej będzie zależa-
ło od nich samych. Wychodząc od sceny kierowałem się na ulicę, na blo-
kowisko i odwrotnie, myśląc o  instytucji absorbującej energię pozornie 
obcych ciał, afirmując je bez oczekiwania ich uznania. Byliśmy dla nich 
i w nich pokładaliśmy nadzieję. Tak wydawało mi się stworzę instytucję 
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otwartą i nie samo-mitologizującą. Przecież Łaźnia Nowa jako pierwsza 
w Polsce, artystyczna instytucja kultury miała w swym statucie wpisaną 
rewitalizację Nowej Huty.

Powstało społeczno – artystyczne miejsce będące alternatywą w for-
mie uczestnictwa. Myślałem o wejściu w codzienny obieg życia dzielnicy. 
Nawet wydawaliśmy pismo Lodołamacz, które nie opowiadało o projek-
tach artystycznych, ale o Nowej Hucie. Nasi reporterzy szukali bohaterów 
codzienności, opisywali historie sąsiedzkie, interweniowali w sprawach 
dzielnicy. Teatr jako instytucja stał się organizacyjnym zapleczem aktywi-
stycznej działalności. Nie tylko repertuar budował tożsamość Łaźni. Miała 
kojarzyć się mieszkańcom dzielnicy z ich miejscem, chodziło o ideę mobi-
lizującą do myślenia o swojej sprawczości, o tym, że jest się ważnym, z tym 
swoim zwykłym, niezauważonym przez innych życiem. Wydawało mi się, 
że przywracaliśmy godność, dawaliśmy zainteresowanie, chociaż na chwi-
lę. Dlaczego Łaźnia Nowa stała się trzecią drogą… Bo starałem się odpo-
wiedzieć na pytanie, co zrobić z tą grupą widzów, która nie podąży ani za 
teatrem manifestu krytycznego, ani za wtajemniczeniem, ani usankcjono-
waną kulturowo świątynią sztuki. Poszukiwałem tych, którzy wtajemnicze-
nie traktują jako ściemę, a teatry repertuarowe traktują z dystansem, bo nie 
wierzą w swoje kompetencje kulturowe. 

Nie stygmatyzowałem w ten sposób Nowej Huty. Szukałem nowej dro-
gi/wyzwania, które wykracza poza ścieżki dostępnych opisów.

Teatr obywatelski to nie jest teatr, opanowany przez grupę połączoną 
ideologią, gdzie główny komisarz-dramaturg pilnuje „spójności” przekazu. 
Sztuka, która ma ambicje uświadamiania, która zakłada niedojrzałość wi-
dza, popełnia grzech pychy. Widz to nie jest pusta forma, w którą wlewa-
my swoje „oświecone” poglądy, dając natychmiastowe odpowiedzi. Taka 
wizja uwłacza inteligencji publiczności i pod pozorem otwartości i walki 
o wartości nowoczesne, traktuje widza bardziej przedmiotowo niż teatr ko-
mercyjny. A widz przecież może być dla nas inspiracją, nasycać instytucję, 
nadawać jej ruch, to jest kwestia czujności i rozumienia miejsca kultury nie 
jako punktu odniesienia, ale raczej miejsce rozumienia, które jest procesem 
głęboko empatycznym i w pewnym sensie nieskończonym. 



50 ‹‹‹

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Terapeutyczny seans obywatelski

Dużo jest we współczesnym teatrze dyskusji o  jego roli społecznej. Tak 
dużo, że wydaje się to trendem i modą. Teatr polityczny nie jest teatrem, 
który budzić ma wątpliwość i  stawiać pytania. To  teatr gotowych opi-
nii i recept, które widz – jeśli mądry – to popiera, a  jeśli zdystansowany, 
to  nie rozumie. Akurat sztuka zaangażowana jest takim polem działa-
nia, które weryfikuje się w przestrzeni ryzyka. Co  jest ryzykiem? Moim 
zdaniem jedynym ryzykiem jest gotowość na zdepozycjonowanie swo-
jego własnego artystycznego statusu. To wystąpienie przeciw establish-
mentowi własnego środowiska w imię treści przesłania i praktyki. W imię 
przede wszystkim dotarcia do ludzi w najszerszym tego słowa znaczeniu. 
Bo cóż ze sztuki zaangażowanej, która zwraca się do równie zaangażo-
wanych i zwykle zyskuje aplauz, gdy trafia w gusta i mody wyznawców 
określonego stylu czy też poglądów? Nie jest to jakaś szczególna krytyka 
z mojej strony, raczej wskazanie jak często polityczność polskiego teatru 
jest zwykłą burzą w szklance wody. Ściganie się na radykalizm, którego 
radykalność mierzona jest w kategoriach hermetycznych, bo z wyraźnie 
wyznaczonymi ramami środowiskowego przyzwolenia.

Nazywam to tak ostro nie po żeby deprecjonować strategie kolegów, ale 
żeby wskazać na moją drogę, która posługuje się innym kluczem. Może 
dlatego, że musiałem ‚budować’ swojego widza i nie korzystałem z dorob-
ku poprzednich pokoleń pracujących na historie i rangę danego miejsca. 
Ja za każdym razem swoim spektaklem musiałem uwiarygodnić spotkanie, 
które się odbywało i teatr jako nowo powstającą instytucję. Zwykle jest ina-
czej: to teatr jako instytucja uwiarygadnia spektakl.

Mój ideał teatru rodził się w obliczu zdiagnozowanego kryzysu teatru, któ-
ry jest bardzo elitarny. Ta elitarność to tak jak turystyka biedy: wypasieni 
turyści jeżdżą po favelach, robią zdjęcia umierającym dzieciom i bardzo im 
współczują. I są paradoksalnie jeszcze dalej od tej rzeczywistości niż inter-
netowi surferzy.
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Jeżeli ironia, dystans, żart są warunkiem performatywności, a stają się czę-
sto celem samym w sobie, to jest to tylko deklaracja poglądów, które nie 
różnią się od tych wygłaszanych z trybun politycznych.

I teatr zaczyna być medium o ograniczonym dostępie do publiczności. 
A teatr zaangażowany powinien iść o wiele dalej.

W przypadku „Wałęsy w Kolonos” uznałem, że jako środowisko jesteśmy na za-
kręcie, że w obliczu narastającej nagonki na teatr poszukujący, eksperymen-
talny, wolnościowy, w czasach deprymowania i obalania autorytetów przez 
autorytet władzy, musimy walczyć o widza. I tego widza utrzymać w teatrze.

W teatrze, który jednak nie poddaje się, który ma siłę poruszania te-
matów współczesnych, obywatelskich, który próbuje malować Polaków 
portret własny.

I że w związku z tym należy utrzymać ten temat, poszerzać krąg pu-
bliczności, popularyzować myśl, postawy, prowadzić terapeutyczny seans 
obywatelski. Kiedy już po mojej premierze „Wałęsy w Kolonos” oglądałem 
przejmujący spektakl Krystyny Jandy o Danucie Wałęsowej to  jeszcze 
bardziej się w tym utwierdziłem. Prostota, logos, skupienie na przekazie 
i wyrazisty, ale w sumie skromny zabieg inscenizacyjny. Myślałem wtedy 
o teatrze, z którym mogę wylądować między blokami, przed supermar-
ketem, na parkingu i mówić nim do  ludzi. I mogę w takim teatrze prze-
kazać treść w formie prostszej, nie wyszukanej, aby nie stracić kontaktu 
z moją publicznością. Nie robię farsy, ale próbuję mitologizować naszą 
współczesną rzeczywistość, robić lekcje obywatelskie bez wrzasku. Chcę 
teatru pokornego wobec widza. Widza, który sam ma siłę tworzenia te-
atru i wierzy w to i jest traktowany jako ten, co taką moc posiada. To jest 
konkretna strategia.

I ta strategia sprawdziła się w pracy nad „Wałęsą w Kolonos”.



52 ‹‹‹

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Akt indywidualny

Porządek budowany jest po to, by ukryć chaos. Dlaczego nie ma w nas 
zgody, aby chaos akceptować i po prostu w nim być bez lęku? Bo chaos nie 
indywidualizuje. A my ludzie mamy gen indywidualizacji.

Wspólnotowość była od wieków strategią przetrwania wobec sił cha-
osu, które zawsze losowo prowadziły do dominacji aktów destrukcyjnych. 
To odczucie Greków, to przeznaczenie, to doświadczenie, że nagły powiew 
wiatru potrafi zrujnować obrany szlak. Kiedy Odys zasnął przy sterze jego 
kompani powodowani zawiścią, otworzyli nieświadomi, bukłak z wiatrami. 
Wiatry uwolnione zawróciły okręt tuż przed wybrzeżami upragnionych oj-
czyzn. Rozbiły całą flotę, zatopiły żeglarzy. Ostał się jeden znów wypchnięty 
na rubieże świata nieznanego.

A  jednak Grecy zasymilowali kulturowo doświadczenie tyranii. W  naj-
bardziej kwitnącym czasie swojej cywilizacji praktykowali obyczaj de-
tronizowania każdego bohatera, któremu nawet zawdzięczali zbawienie 
w trudnym czasie. Znowu przypomina się Edyp. Jakby za każdym wyróż-
niającym się zwycięstwem tkwiła mroczna siła, jakaś zaktywizowana ot-
chłań. Inaczej mówiąc skuteczność bohatera, jego moc ponadprzeciętna 
oznacza, że kryje się za tym, gdzieś w głębi, w czasie przeszłym całkowite 
jej przeciwieństwo. Nad-moc – oznacza tym samym nad-przekleństwo. 
Jakby podświadomie bohater dążył do odwrócenia uwagi od tajemnicy, 
wstydliwej części siebie samego i nadbudowywał swymi bohaterskim czy-
nami. Te proporcje są zależne od siebie.

Dziadowie pamiętali uzurpatorów, tyranów wywyższonych przez lud 
i lud ten gnębiących w imię żądzy władzy… CZYM ONA JEST – trzeba opi-
sać władzę jako lęk przed utratą siebie zidentyfikowanego – rozpoznanego. 
Ten uraz, społeczna rana zrodziła nadgorliwość, a może i słuszny obyczaj, 
którego ofiarami byli i Perykles, i Temistokles.

Wspólnota chroniła się przez zbyt ekspansyjną dominacją jednostki. 
Przywracała równowagę. Zatem czyn bohatera był niemal jak początek 
drogi do samo ofiarowania i mimo pozorów zwycięstwa stawał się wyro-
kiem, początkiem końca. To jest ten fatalizm. Bohaterów niosących śmierć 
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samych siebie na tarczach, w obliczach. Ich przemoc wobec potworów, 
była niczym innym jak przemocą wobec samych siebie. Późnego wieku 
dożywali ci, których chata zawsze była „skraja”.

Akcja tragedii antycznej a parafrazy

Kiedy Edyp pojawia się w Kolonos nikt nie rozpoznaje w nim przeklętego 
króla. Edyp rozmawia z chórem, rozmawia ze starcem, Antygona opisuje mu 
miejsce, w którym się znaleźli. A gdy Edyp wyznaje swoje imię, przerażony 
chór natychmiast zaczyna złorzeczyć, chcąc go przegonić.

A zatem samego Edypa wyprzedza zła sława i opowieść o nim. Nie 
to kim jest, ale jak się o nim pamięta i jak się go opowiada. Rolę napisał mu 
los i powtarza je każdy mieszkaniec Attyki. „To ten co zabił ojca i ten co spło-
dził dzieci ze swą matką”. Czy czegoś więcej potrzebuje lud? Czy ktokolwiek 
ma czas i chęć, aby zagłębić się w tragiczny los byłego władcy. Czy ktokol-
wiek pamięta, jak pokonał Sfinksa i wybawił Tebańczyków? Czy ktokolwiek 
zastanawia się, że nieświadomy był swoich czynów i grzechów? To nie ma 
znaczenia. Ludzie przecież potrzebują herosów – bohaterów, po to by móc 
ich zdetronizować. Ta zasada pięknie jest ujęta przez Josepha Campbell’a. 
Ten, który zostaje wywyższony swoim czynem ratującym społeczność, musi 
zostać przez tę społeczność zniszczony, zapomniany. Jeśli jesteś jednym 
z nas bądź tak mały, jak my jesteśmy. Tutaj jest miejsce na HYBRIS – to nie 
chodziło o bogów, nie chodzi o ten Agamemnonowy krok na czerwonym 
dywanie… tylko to jakiś głębszy mechanizm porządkujący lub wyjaśniający 
fatum społecznej struktury. Hybris – czyli duma, pycha… reprezentowa-
nie, czyli postrzeganie siebie niejako w trzeciej osobie. Przeklęte słowo 
REPREZENTOWANIE – nie jesteś już tylko sobą, ale siebie reprezentujesz. 
Reprezentujesz to, co mówisz, to, jak myślisz i jak działasz.

Okazuje się, że  wyodrębnienie Edypa ze  statusu przynależności 
do grupy, ustawienie go ponad nią, staje się tak naprawdę winą wystar-
czająca, aby ponieść karę. Edyp oślepia się, ale polis nie zna litości i wy-
gania go z Teb. Nie tylko jest niepotrzebny, ale nie może współistnieć. Czy 
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dlatego, że przypomina im ich własną bezradność i niemoc? Jeżeli staro-
żytny Tyrranos jest archetypem współczesnego lidera, to głównie dlatego, 
że stając do pełnienia funkcji i bycia w służbie swojej społeczności natych-
miast zyskuje miano Obcego. Los taki dotykał kolejnych królów mitycznych, 
nawet świetlisty Tezeusz ginie zepchnięty ze skały przez swoich pobratym-
ców. Ale przecież ta zasada obowiązywała w codziennym życiu greckiego 
polis. Czy to lęk przed widmem nieporządku dyktowanego geniuszem kazał 
Grekom skazać na śmierć Sokratesa? To, co indywidualne, stawało się nie-
zrozumiałe i na tyle obce, że groźne dla tego co wspólnotowe. Pomimo fak-
tu, że dzięki swojej indywidualnej zdolności wspólnotę ratowało i jej służyło. 
Dziwna, przewrotna figura.

Tezeusz przecież był idealnym władcą – po młodości awanturniczej i peł-
nej okrucieństw przyszedł czas na stateczną mądrość władcy Aten. Chce, 
aby Edyp został pochowany w pobliżu miasta, co - zgodnie z przepowied-
nią – przyniesie dobrobyt i błogosławieństwo. Kreon, z tych samych powo-
dów, pragnie Edypa doprowadzić do Teb. Tak bardzo mu zależy, że porywa 
Ismenę, chcąc szantażem zmusić byłego króla do uległości. Grozi porwa-
niem również Antygonie, a gdy to się mu nie udaje, zamierza się na samego 
Edypa. Również Polinejkes pragnie mieć po swojej stronie Edypa, gdyż ma 
to mu zapewnić powodzenie w bitwie z bratem.

Zbieżność dramatis personae tragedii Sofoklesa do typów scenicz-
nych i samego zdarzenia w moim spektaklu nie jest dosłowna.

Kreon nosił w sobie rys nudnej poprawności, Polinejkesa rozpierała 
złość i ambicja. Tezeusz jest u mnie najdalej pierwowzoru Sofoklejskiego. 
Nie jest obrońcą Edypa – Wałęsy, to jeden z tych, którzy przybywają również 
w swojej sprawie. Chce namówić do wsparcia ruchu ulicznego przeciwko 
Kreonowi. Umowność jest tu świadomym zabiegiem. Bo odwołanie do figur 
tragedii i mitu ma dołożyć inną perspektywę spojrzenia na współczesność, 
a nie budować literalne odwzorowanie. Ma metaforyzować sytuację, po-
szukać ukrytego, ale i odwiecznego nerwu łączącego wszelkie opowieści 
i formę zdramatyzowaną. Nie chcę więcej. „Więcej” może się i wydarzy, ale 
w głowach i sercach widzów.

W tragedii Sofoklesa Edyp prowadzi Tezeusza do miejsca, gdzie spo-
cznie na wieczność. Zanim to nastąpi prosi córki o oczyszczającą kąpiel 
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i odpowiednie szaty. Żegna się z nimi. Znika wraz z Tezeuszem, udaje 
się do miejsca, gdzie przyjmą go bogowie. Tylko Tezeusz wie jak i gdzie 
to się wydarzyło. Zrezygnowałem w naszym spektaklu z postaci Ismeny 
i Antygony. Te dwie kobiety – a właściwie dwie kobiece energie – re-
prezentowane są u nas przez postać Reporterki/Tejrezjasza oraz Danuty. 
Antygona i Ismena w tragedii Sofoklesa wzmacniają wymiar egzystencjalny 
postaci Edypa. Zwłaszcza Antygona – towarzyszy cierpieniu ojca, pomaga 
mu. Nie chciałem jednak, aby w naszym spektaklu aktorki były wplecione 
w akcję, intrygę. Taka konsekwencja oddaliłaby mnie od zamierzonych sen-
sów i wymusiła naciągane konsekwencje. Ważniejsze jest, aby towarzyszyły 
zbliżającemu się końcowi empatycznie, ze świadomością nieuchronności. 
Myślę, że nie powielam żadnego z patriarchalnych schematów, przypisując 
kobietom rolę łączącą dwa wymiary, wpisując je w nadświadomość, która 
nie pozwala im zatracić z horyzontu ostatecznej perspektywy. To postacie 
chtoniczne. „Verra la morte i avra i tuoi occhi” pisał Cesare Pavese. Przyjdzie 

śmierć i będzie miała twoje oczy. Oczy Marty Zięby, oczy Tejrezjasza.
Danuta przez cały spektakl obecna jest wobec wszystkich wyda-

rzeń. Jest niemym świadkiem tej szarpaniny, wspomnień, żalu, goryczy. 
Przygląda się Wałęsie. Jej obecność to rytuał domowego zacisza. Ona 
ugniata ciasto, obiera jabłka i piecze w prodiżu szarlotkę. To jest w pewnym 
sensie cytat ze spektaklu Krystyny Jandy o Danucie Wałęsowej, ale równo-
cześnie całkowicie autonomiczny znak, który w swoim zmysłowym oddzia-
ływaniu, zapachu dominującym na scenie wraz ze zbliżającą się śmiercią, 
pokazuje paradoks współistnienia dwóch energii, dwóch nurtów ludzkiego 
życia, które przeplatają się, wypierają wzajemnie, przeczą sobie. Danuta 
jest milczącym znakiem, poza dyskursywnym istnieniem, człowiekiem apo-
litycznym. Tak odebrałem samą Panią Danutę Wałęsę, gdy poznałem ją 
osobiście i taka wydaje mi się w swojej książce. Znowu powinienem mówić 
bardziej o inspiracji, bo przecież sceniczna Danuta -ta figura- jest tak samo 
realna jak nierealna, bliska i odległa. Tak, domowe ciepło, za którym tęsk-
nimy i które równocześnie od siebie odrzucamy – kolejny splot ludzkich 
sprzeczności. Ustawiłem Danutę na scenie 30 metrów od Wałęsy. Jak naj-
dalej, ale w linii prostej, by mogły się spotykać ich spojrzenia. Ona jedyna 
ma DOM – dywan, kuchenne przybory i produkty. Wybrałem do tej roli 
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Annę Paruszyńską. To jest aktorka, która dla mnie ma jakiś wymiar w sobie 
„nie z tego świata”. Wygląd dziecka, ale takiego, które skrywa nieprzeniknio-
ną tajemnicę. Pozorna niewinność, uwodząca, która w każdej chwili może 
wybuchnąć wulkanem zaskakujących i sprzecznych emocji. Taka jakby nie 
do końca z tego świata albo taka „jakby zawsze tu była i zawsze tu będzie”, 
jakby miała 200 lat, ale skórę 20-letnią. Energia o stałej niezmiennej. Dla 
niej jako reżyser napisałem monolog, który w pewnym sensie niesie główne 
przesłanie myślowe spektaklu. Ten monolog to sprzeciw wobec lękliwego 
kłamstwa skrywającego to, co się zdarzyło. To sprzeciw wobec małost-
kowych narracji, których autorami w większości są komentatorzy, a nie 
uczestnicy zdarzeń historycznych. Heros w starożytności wyróżniał się tym, 
że działał. Ocena tych działań nie miała znaczenia; dobre czyny mieszały 
się ze złymi. W tym sensie każdy heros dotknięty był boskim szaleństwem; 
jego kondycja była nieprzewidywalna i częściowo nie z porządku tego 
świata. To inaczej dar, inaczej przekleństwo.

Monolog Danuty – Ateny

Spotkałam go na jego ostatniej drodze. Spojrzał na mnie. Powiedział: „Za 
chwilę przeniosę się do wieczności. Wszyscy się tam w końcu przenie-
siemy. Tam zresztą jest dużo lepiej niż tu. Gdyby było gorzej, to ktoś by 
uciekł. A przecież ludzie stamtąd nie wracają.” No to mu mówię, żeby 
nie jechał takim sentymentem. Zaśmiał się. To  już lepiej. Ale zaraz do-
dał: „Chciałbym przenieść się do wieczności pojednany z nieprzyjaciół-
mi. Jeśli coś uczyniłem przeciw mym wrogom, proszę o wybaczenie. I ja 
jestem w stanie wybaczyć wszystko.” Nie wiem, czy wierzył w te słowa. 
Jakby nie on. Mówię mu, żeby skończył z patosem, bo tam, gdzie zmierza 
może być całkiem wesoło. Chciał jeszcze coś dodać, ale zrezygnował. 
Pomyślał: „Zapłaciłem ogromną cenę. Właściwie to straciłem swoją ro-
dzinę. A potem okazało się, że to, o co walczyłem w kraju, uległo wypa-
czeniu. Moje dzieci poszły nie tą drogą, którą trzeba. Nie mogę, niestety, 
powiedzieć, abym miał wspaniałe życie. Miałem najgorsze i najtrudniej-
sze życie, jakiego nawet nie mogłem sobie wyobrazić.” Podałam mu oleje 
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rytualne i szaty, żeby nie wchodził tam do nas w tych skarpetach i san-
dałach. Zdziwił się, że ciuchy mają takie znaczenie.

I już chciał ruszyć. Ale resztki wrodzonego gadulstwa otworzyły mu usta:

„Jak już będę głęboko pod ziemią, to zaczną mnie chwalić. Zobaczysz. 
Bo to, co zrobiłem, zasługuje na to. Niezależnie od poglądów.”

Jestem Atena bogini mądrości więc mu, kawę na ławę, wyłożyłam, żeby 
się nie łudził, bo przecież pochodzi z ziem, gdzie religią są zawiść i ma-
łostkowość. Odszedł powoli. Jak nie on.

No jednak się wkurwiłam. Niby jestem nieczuła, wiadomo bogini, zero 
empatii… ale czegoś tutaj moja głowa nie rozumie. Co go tak stłamsiło? 
Coś, czego wcześniej nie wiedział? brak tłumów stających z nim ramię 
w ramię? Zawsze tak naprawdę był sam. Jak każdy kto coś w życiu zrobił.

Żył w oparach sacrum, które przynosi szaleństwo i natchnienie do wiel-
kich czynów. Kto z was to zrozumie… Czyny herosów to czyny awan-
turników kierujących się WYZWANIEM, KAPRYSEM, CIEKAWOŚCIĄ, 
PRZYJEMNOŚCIĄ. Trans życia. Trans wielkich marzeń. Trans, czyli 
SKOK w nieznane.

Kto z was to zrozumie, że Czyny spełniane tylko z obowiązku, zaled-
wie po sobie następują. Nie pozostaje potem nic. Banalne receptury, 
pozorne pewności, wiedza bez rozumienia zabiją w was to co ukocha-
liśmy my bogowie.

Ja wiem, że większość ginie w labiryncie Minotaura. Łatwiej jest ulec niż 
pokonać potwora. Zobaczyli tylko kształt… niewyraźny… śmiercionośny. 
Nie poczuli nic. Usłyszeli chrupot własnych kości. Ostatni krzyk, był wyra-
zem zdziwienia. Pół-przerażenie. Pół-pustka. Nie zasłużyli nawet na Nicość 
Hadesu. Kości nie zamieniły się w proch. Zgniły toczone przez pleśń.

Siedziałam ostatnio z  Artemidą /na  kawie, w  Starbucksie. My bogi-
nie lubimy ziemskich facetów. Bogowie zresztą też sporo działa-
li z kobietami ludzkiego rodzaju. Fascynuje nas wasza słabość. Dla 
nas niedostępna. My jesteśmy wykuci z marmuru. Totalnie doskonali. 
Ale to wasza śmiertelność, błędy, upadki, z których się podnosicie, 
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to wasze naiwne marzycielstwo, że możecie stać się jak bogowie… jest 
sexi. Ta wasza cholerna wolność… To co dla nas jest niedostępne bu-
dzi zazdrość, ale i pragnienie.

Z gliny można robić piękną ceramikę, ale można zamienić ją w błoto. Dla 
Greków herosi nie byli wzorcami do naśladowania. Podziwiano ich czyny, 
choć nikt nie miał tylu wad i grzechów na sumieniu co oni. Brali te opo-
wieści, bo dodawały im sił, bo pięknie brzmiały przy rozpalonych paleni-
skach, bo ojciec mógł synowi snuć opowieści przez całą noc. Nikomu nie 
przyszło do głowy podejrzewać, że lew nemejski sam zdechł, a Herkules 
tylko go oskórował, albo że koszula Dejaniry nie mogła płonąć, bo padał 
wtedy deszcz. Dociekać, że na pomysł konia trojańskiego nie wpadł Odys, 
ale jeden z pijanych winem żołdaków? Sugerować, że Helena była gejem, 
a Parys Żydem. Co by zostało? Kim byliby Grecy bez swoich mitów?

Jak to Pindar – poeta ujął „Najgłupszy rodzaj ludzki, którzy krzywią się 
na co mają, a rozglądają się za czymś dalekim i za marami gonią w swych 
pustych nadziejach…”

Ja też wolałabym, żeby ten monolog napisał Sofokles, ale każdy ma swój 
los… I nie ma co narzekać…

Ten jedyny monolog Danuty – gdy zamienia się w Pallas Atenę – jest dla 
mnie najważniejszy w całym spektaklu. Z tego, co w nim zawarte chyba się 
ten spektakl narodził. I jej postać w zasadzie puentuje spektakl.

Hestia zamienia się w Pallas Atenę – Danuta wraca już jako bogini. Tak 
jakby ta ukryta w ciele Danuty, chroniła Lecha przez całe jego ziemskie 
wędrowanie, tak jak chroniła niegdyś Odyseusza.

Każdy z nas może być lub stać się jedną z tych figur tego polis. To polis 
to współczesne społeczeństwo, a bardziej ciało społeczne, pulsujący or-
ganizm, jak plazmatyczne potwory w filmach sciene-fiction, bezkształtne, 
ale żywe, oddychające, wydające dźwięk i niebezpieczne. Jest w tej masie 
i siła i  lęk. I  ta nieokreślona, ale czująca bryła wypluwa i niejako indywi-
dualizuje swoich wybranych. Utkwił mi taki obraz z  jednego z opowiadań 
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Mrożkowskich „Ten który spada”. To abstrakcyjna masa ludzka spadająca 
w bliżej nieokreśloną otchłań. Trzymający się wzajemnie ludzie spadają, ich 
indywidualny krzyk ginie w krzyku tysięcy innych. Zatraceni w anonimo-
wej masie, poddanej grawitacyjnej sile spadania, zatracają indywidualne 
doświadczenia życia, tracą aktywne JA na rzecz pasywnej i rozpaczliwie 
kłębiącej się kuli ludzkich ciał. Masa, bryła, chór…

Wszyscy aktorzy zanim zagrają dramatis personae są członkami chó-
ru… I chór ich wypluwa… by stali się na chwilę. Po chwili kolejnej chór zno-
wu ich wchłania. Tylko Wałęsa i Danuta nie mają takiej sceny, nie są w tym 
mechanizmie wyłaniania się z chóru. Są odrębni. W tym symbolicznym 
scenicznym geście określam swój stosunek do WAŁĘSY. Wiem, że on też 
z chóru, ale może ten jego chór już się rozproszył, odszedł? A nowy chór 
traktuje Wałęsę jako ciało mu obce. 

Trzech wyłania się z tłumu – chóru. To Tezeusz, Kreon i Polinejkes. 
Potraktowałem te postaci mniej jako napędzających działanie i akcję. 
W pewnym sensie poruszają się po tej samej płaszczyźnie, choć bez kon-
sekwencji akcji, jakie są w tragedii Sofoklesa. Tezeusz u mnie przecież 
nie towarzyszy Wałęsie w ostatniej drodze do grobu, Kreon nie porywa 
Ismeny. Szukałem w tych postaciach reprezentacji współczesnych po-
litycznych narracji, alternatywnych wobec siebie wzajemnie, konkurują-
cych, o sprzecznych interesach. Łączy je stosunek do Wałęsy. Wszyscy 
oczekują podarowania im śmierci przywódcy Solidarności na wyłączność. 
Wszyscy naznaczeni są lękiem przed byciem liderem. Nie ma w nich non-
szalanckiej odwagi Wałęsy. Wypchnięci z tłumu tracą swoją organiczność, 
dalszy ciąg to uzurpacja, to głos bezradności. Kryzys przywództwa, które 
nie jest gotowe na „skok w nieznane”, zaledwie kalkuluje, zdolny tylko 
do wątpliwej jakościowo administracji. Nad degradacją wizji politycznej 
w Polsce, ale i w Europie ubolewa prof. Marcin Król – ostatni idealista 
i marzyciel, który sprzeciwiał się utracie myślenia wartościami i etosem 
w pragmatyzmie zarządzania. Aktorów prowadziłem w taki sposób, aby nie 
psychologizowali postaci, ale szli tropem wzorca, ustanowionego przez 
Wałęsę – Edypa. Oni się sami rozpoznają w tym procesie, obserwują, nie 
są samodzielni chociaż odrębni. 
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Inspiracje polityczne zostały sformatowane, określają pewne prze-
strzenie środowiskowe, a nie konkretnych polityków. W sumie i tak wszyscy 
są niedojrzałym ciałem politycznym albo ciałem politycznym na miarę 
chóru, który je konstytuuje. Podobne kalki pojęciowe, podobne odwoły-
wanie się do argumentów. Tezeusz to władza bez władzy, ale i nowa na-
dzieja – bliższa „kodowcom” obywatelom RP, może głosom zbliżonych 
do nich. Kreon to oczywiście figura obozu władzy, a Polinejkes to cyniczny 
kawiorowy lewak – władza z wyobrażeniem władzy. Frazesy stają się au-
tonomicznym ciałem. Wyraźnie widać to w scenie pogrzebowej. Ich ciała 
napędza ambicja bycia w roli, porwania widzów. Przemówienia zamieniają 
się w przedwyborczy krzyk, kłótnię. Wieńce z przedmiotu pamięci stają się 
narzędziem walki – wojny. Po trupach, na trupach – cała nasza historia.

Ciało społeczne, zindywidualizowane w roli polityka, zamienia się 
w konwulsyjną narośl, nowotwór – z genem autodestrukcji.

Co to za zwierzę…

Dlaczego ktoś snuje opowieść degradującą czyn herosa, próbuje wymazać 
pamięć. To tak destrukcyjne dla mitologii współczesnych, które określa-
ją naszą narodową i obywatelską tożsamość. Destrukcyjne, bo wymazują-
ce z wzorca obywatelskiego element szaleństwa, chtoniczności, który był 
warunkiem czynów nieprzeciętnych. Jeśli upodlimy ten czas mitycznych 
zdarzeń dla naszej demokracji, wzruszymy ramionami, naplujemy, to co po-
zostanie w opowieści dla naszych dzieci i wnuków? Co będzie, gdy zgodzi-
my się na śmietnik wypreparowanych zdarzeń i kłamstwa? Pochłonie nas 
anty-myśl, anty-uczucie, anty-odpowiedzialność ANTYMATERIA – czarna 
zasysająca nas w niebyt/ dziurę.

Strach jest ludzkim doświadczeniem. Seksualność też. Samotność i od-
rzucenie mogą być konsekwencją ludzkich wyborów, ale są częścią życia. 
Kaleki Grek Efialtes zdradził przejście tajemne Persom i przez to Leonidas 
wraz ze swoją kompanią spartańską poległ pod Termopilami.

Gdyby nie on, nie powstałyby pieśni o walecznych. Mogę sobie wy-
obrazić, że perska armia odeszłaby, Spartanie wróciliby do domostw jak 
po kolejnej bitwie i zapomnieli jak o czymś być może istotnym, ale bliższym 
codzienności. Całe piękno bogactwa opowieści, inspirujące pokolenia 
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rodzi się z figury niemożliwego. Żywioł chtoniczny jest u źródła porządku 
demokratycznego. Tak jak śmierć i ciemność blisko są płodności. Patrzymy 
na spisane zasady, a zapominamy jakie szaleństwo dało im narodziny.

Chaos Tierra Latina

Moja fascynacja antykiem, dziesiątki lektur, intelektualna inspiracja znalazły 
swoje ujście w realnym doświadczeniu. Myślę o kulturze latynoamerykań-
skiej. Myślę o Teatro La Oficina, której założycielem i reżyserem, aktorem 
jest prawie 90-cioletni Ze Celso. To postać legendarna, jeden z twórców ru-
chu Tropikaliów, czyli artystycznego i zwycięskiego buntu przeciwko juncie 
wojskowej w Brazylii. Był również antagonistą Boala. Uważał, że teatr, który 
używa pojęcia „wykluczony” lub „oppresed” jest teatrem, który w pewnym 
sensie zniewala narzucając tą kategorię. Ze Celso jest kolorowym ptakiem, 
dzieckiem lat 70-tych. Inspiracja idzie u niego z temperamentu ulicy, nawet 
układ sceny, przypomina ulicę w trakcie brazylijskiego karnawału. 

Wybrałem się do  Brazylii na  pierwszą edycję festiwalu Mirada, 
w Santos. Po drodze zatrzymałem się w Sao Paulo, bo poznać Ze Celso. 
Nieoczekiwanie okazało się, że grupa ruszyła w trasę. Muszę ruszyć za nimi, 
jeśli chcę zobaczyć ich spektakle. Dotarłem zatem do Manaus – odwrot-
nie niż w historii Fitzgarraldo, który marzył o brzmieniu europejskiej opery 
w dżungli amazońskiej, ruszyłem do niej w poszukiwaniu teatru. Czekały 
na mnie „Bachantki” Eurypidesa oraz „Uczta” Platona.

Spektakl był jak proces inicjacyjny, ale nie w tym zadufanym stylu 
krypto/kato sekty, jak u polskich guru. To była czysta allegria /hiszp. radość/, 
podszyta ryzykiem wyzwolenia, które może skończyć się przerwaniem spek-
taklu, prowokacją uruchamiającą energię aktora w widzu. Wszyscy, wcho-
dzący na niewielki stadion, poddani byli ablucji; myto ich stopy w wodzie 
z płatkami kwiatów, niektórych nacierano olejkami, wchodziliśmy na widow-
nię po liściach palmowych. Cały spektakl był jak zdarzenie z pogranicza 
politycznego wiecu i transu. I ta mocna reakcja publiczności: nie chodzi 
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o owację, ale zaangażowanie kończące się nawet ostentacyjnym, pełnym 
okrzyku sprzeciwu, opuszczaniem miejsca. NIEWYGODA Z MIŁOŚCI.

To, co ujęło mnie i co jest jakąś moją teatralną tęsknotą – nie wiem 
czy zrealizowaną do końca – to była bezpośredniość, prostota środków, 
ostentacyjny bezwstyd, przez który przemawiała emocjonalna afirmacja, 
miłość do swojego ciała i akceptacja wszystkich, którzy na spotkanie przy-
szli. Dzielenie się jedzeniem, winem, pocałunki, wciąganie w sytuacje dość 
ryzykowne fizycznie, a przy tym polityczne manifesty wygłaszane w transie 
amoku alkoholowo-narkotycznego, w rytmie tanecznym…

Miałem poczucie, że tak musiał wyglądać teatr grecki. Nie monumen-
talny i statyczny, ale rozwibrowany swoistą anarchią. Na chwilę czasu trwa-
nia przedstawienia widzowie przenosili się do źródeł swojego polis i  jego 
porządku, którego częścią nieodłączną jest chaos.

Myślę zatem, że cały czas jakaś część mnie samego z tym teatrem 
dialoguje i dąży do uzyskania bezpośredniej siły wyrazu. Z całym też bez-
wstydem siły teatro comunitario – popularnego gatunku w południowej 
Ameryce, który w Europie jest znany, ale w Polsce nie odgrywa szczególnej 
roli. Jakbyśmy wstydzili się przypomnieć widzom i krytykom, że ludziom te-
atru bliżej jest do ulicy niż do biblioteki.

A moje doświadczenia w Łaźni Nowej są bliższe blokowisku i przesiadują-
cych na ławeczkach ludzi; jestem blisko z moim chórem, w moim polis…
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Streszczenie pracy doktorskiej: 
Bartosz Szydłowski, Moje polis/Nowa 
Huta, czyli spektakl „Wałęsa w Kolonos” 
w Teatrze Łaźnia Nowa
Przedstawiona dysertacja jest próbą zrekonstruowania procesu pra-

cy nad spektaklem „Wałęsa w Kolonos” , który jest jednym z moich 
szczególnych projektów teatralnych. Spotkały się w nim z jednej 
strony fascynacja kulturą antyczną, z drugiej strony zainteresowanie 
temperaturą publicznej debaty w Polsce oraz marzenie o wspólnotowym 
teatrze i strategiami komunikacji z widzem.

W swojej pracy chciałbym przybliżyć praktyczne rozumienie tych 
obszarów. Ich próba definicji jest też opisem własnej – ponad 
piętnastoletniej – praktyki teatralnej.

Dokonuję analizy założeń tego projektu, odbioru publiczności, a także 
szczególnej roli integracyjnej jaką ten spektakl pełnił w Nowej Hucie. 
Ponieważ w tym spektaklu zawiera się summa moich nowohuckich do-

świadczeń w tworzeniu teatru, w pracy tej sięgam do genezy powstania 
Teatru Łaźnia Nowa jako autorskiego miejsca w Nowej Hucie. Ujawniam 
jak bardzo osobiste było i jest to doświadczenie i jak bardzo w jego bu-

dowaniu łączyły się elementy wrażliwości społecznej, polityki i osobistej 
podróży do miejsca, gdzie się wychowywałem i które mnie kształtowało. 
W pracy zajmuję się też strategią jaką wybrałem i strategiami, które od-

rzucałem w formułowaniu zasad tego teatru, jako szczególnego miejsca 
w Nowej Hucie.

Praca z uwagi na łączenie różnych perspektyw obserwacyjnych i czaso-

wych, ma formę zbliżoną do eseju. Łączę w niej różne gatunki literackie, 
co wydaje mi się uzasadnione ze względu na bardzo osobisty temat i siłę 
emocjonalności, która stoi za zbudowaniem tego szczególnego miejsca 
kultury,które określam jako swoje polis. 
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W dysertacji kolejno zajmuję się:

• Kontekstem wspomnień i doświadczeń nowohuckich, które wskazują 
na aktywistyczne zacięcie, osobność wynikająca z pochodzenia inteli-
genckiego i próby asymilacji w środowisku Nowej Huty. 

• Kontekstem politycznym w Polsce ostatnich lat, którego patologiczna 
polaryzacja rozbijająca obywatelską wspólnotę skłoniła mnie do zaję-

cia się tematem Wałęsy jako współczesnego Edypa.

• Analizą przestrzeni spektaklu „Wałęsa w Kolonos”w kontekście auten-

tycznych przestrzeni nowohuckich.

• Doborem obsady i zespołowym procesem pracy nad spektaklem.

• Analizą ewolucji chóru, jako jądra mojego spektaklu i mojego teatru. 
Opisuję jak łączę decyzje artystyczne z aktywizacją wokół teatru 
całej społeczności nowohucian, świadków procesu artystycznego 
i współtwórców teatru.

Do pracy włączony został również fragment scenariusza teatralnego,czy-

li monolog postaci Danuta - Pallas Atena będący istotnym łącznikiem 
antycznej perspektywy ze spektaklem dziejącym się „tu i teraz” wobec 
chóru będącego mieszkańcami Nowej Huty.

Ważnym elementem tej pracy są także załączone zdjęcia nowohuckich 
pustych przestrzeni z lat 70. i 80. ubiegłego wiekuoraz zdjęcia ze zre-

alizowanego w 2018 roku spektaklu, które z artystycznej perspekty-

wy dokumentują przetworzenie i wypełnienie przestrzeni Nowej Huty 
w Teatrze Łaźnia Nowa.
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Bartosz Szydłowski, Doctoral 
dissertation on “My polis / Nowa 
Huta, or the production of Wałęsa in 
Kolonos at the Łaźnia Nowa Theatre”
Summary
The dissertation presented attempts to reconstruct the process of work 
on Wałęsa in Kolonos, a theatre production that I find dear. It brings togeth-

er my fascination with the culture of antiquity, the interest in the tempera-

ture of the public debate in Poland, and combines them with the dream of 
community theatre and strategies of communication with the audience. 

In this work I try to explain the practical understanding of these areas. 
An attempt at defining them is also a description of over 15 years of my 
theatre experience.

I analyse the assumptions of the project, its public reception, and also 
the particular integrative role that the production has played in Nowa 
Huta. As this production comprises the summa of my Nowa Huta ex-

perience in creating theatre, in this work I fall back on the origin of the 
Łaźnia Nowa Theatre developed as a particular space in Nowa Huta. 
I reveal how very personal that experience has been, and how strong-

ly its construction brought together the elements of social sensitivity, 
politics, and a personal journey to the place where I was brought up and 
that formed me. In this work, I also deal with the strategy I chose and the 
ones I rejected to formulate the principle of that theatre in its capacity 
of a unique place in Nowa Huta.

As it brings together various observational and temporal perspectives, 
my work formally verges on an essay. Within it, I bring together various 
literary genres, which I deem justified with respect to the highly perso-

nal subject and the emotive force that has provided the mainstay for 
this unique place of culture of this that I define as my polis. 
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In my dissertation, I successively examine: 

• the context of memories and experiences of Nowa Huta that points 
to the activist inkling, alienation caused by my intelligentsia back-

ground, and attempts to assimilate to the Nowa Huta environment

• the political context of the recent developments in Poland, whose 
pathological polarisation breaking down the community of the civil 
society inclined me to consider the subject of Wałęsa in Kolonos as 

that of a contemporary Oedipus 

• analysis of space in the production of Wałęsa in Kolonos in the con-

text of authentic Nowa Huta spaces

• the casting decisions and the process of teamwork on the drama

• analysis of the evolution of the chorus, providing the core of my 
production and my theatre; I describe how I combine artistic 
decisions with activation of the whole Nowa Huta community – 
the witnesses of the artistic process and coauthors of the theatre – 
focused around the theatre.

The work includes an excerpt from the script, the monologue of Danuta – 
Pallas Athena providing an important connector between the antique 
perspective and the play taking place “here and now” before the chorus 
of residents of Nowa Huta.

An important element in the work are the included photographs 
of empty spaces in Nowa Huta in the 1970s and the 1980s, and 
photographs from the 2018 production, which provide an artistic 
documentation perspective on the processing and filling up of the 
spaces of Nowa Huta in the Łaźnia Nowa Theatre. 


