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    Z niezwykle pokaźnym dorobkiem zawodowym i dydaktycznym 
dr Ewy Kaim miałem już okazję onegdaj zapoznać się - ponad pięć 
lat temu, podczas jej starań o nadanie stopnia doktora właśnie, 
przyznanego ostatecznie dnia 8 lipca 2016 roku. Kolejne lata, do 
momentu złożenia wniosku z dnia 1 marca 2021 roku o 
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego były dla Ewy Kaim - znakomitej aktorki, reżyserki i 
wieloletniej wykładowczyni krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych 
-  również bardzo owocne - choćby udział w około 15 
przedstawieniach teatralnych (jako aktorki, reżyserki, interpretatorki 
tekstów wokalnych, autorki scenariusza oraz opiekunki artystycznej 
studentów macierzystej AST). Czas od uzyskania stopnia doktora 
przyniósł Ewie Kaim również wiele nagród, zarówno 
indywidualnych, jak również za zasługi we współtworzeniu dzieł. 
Zwraca uwagę imponująca suma wyróżnień, które przypadły w 
udziale zarówno Habilitantce - reżyserce i autorce scenariusza, jak i 
jej aktorom oraz współtwórcom i wreszcie samemu spektaklowi pt: 
„Do DNA”, który Ewa Kaim przedstawiła jako osiągnięcie naukowe 
będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego. Premiera przedstawienia odbyła się 12 listopada 
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2016 roku w Teatrze Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Krakowie.   

    Nie zwykłem czytać książek od ostatniej strony, ale przepięknie 
zrealizowaną telewizyjną wersję „Do DNA” w reżyserii Ewy Kaim 
nieopatrznie rozpocząłem od ostatniego niemalże kadru. A 
właściwie treści podziękowania twórców i realizatorów spektaklu 
złożonego wszystkim wykonawcom, „którym pieśń ludowa jest 
bliska i dzięki którym zachowana zostaje ciągłość wielkiej tradycji 
polskiego śpiewu.” Czym prędzej zatem „przewinąłem” nagranie do 
początku i oddałem się uważnemu odbiorowi projekcji. Zaiste, 
często my współcześni nawet nie zdajemy sobie sprawy jakże 
długa, różnorodna, bogata i piękna jest owa tradycja. Reżyserka, 
wykonawcy: Dominika Guzek, Agnieszka Kościelniak, Weronika 
Kowalska, Jan Marczewski, Łukasz Szczepanowski oraz 
kompozytor, pianista i basista Dawid Sulej Rudnicki, a także cała 
galeria współtwórców przedstawienia, znakomicie nam o niej 
przypomnieli. 

    Ewa Kaim przed przystąpieniem do scenicznej realizacji 
przedstawienia zapoznała się z treścią, jak sama przyznaje, około 90 
tomów publikacji z dziedziny twórczości ludowej, etnografii i tradycji 
kulturowych odległych nam pokoleń. Dokonała nie tylko 
interesującego researchu, ale również selekcji utworów 
pochodzących z różnych części Polski. W swoim autoreferacie, 
zatytułowanym: „Niejeden obraz świata”, w którym opisuje Autorka 
proces powstawania spektaklu, sporo uwagi poświęca na 
współpracę z zespołem, wzajemne inspirowanie się, przekonywanie 
do poszczególnych elementów kreacji, motywowanie i zagrzewanie 
do działania. Na szukanie wspólnego „kodu dostępu” i 
krystalizowanie stylu, który ostatecznie stał się wspólny dla 
wszystkich - nawet tych początkowo wątpiących. Podczas 
oglądania „Do DNA” odniosłem wrażenie, że właśnie ten pierwszy 
etap pracy w ogromnej mierze mógł wpłynąć na urzekający w 
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działaniu zespołu pewnego rodzaju wewnętrzny spokój, wzajemną 
odpowiedzialność i twórczą symbiozę.  

    W słowach przytoczonych przez Habilitantkę w swoim 
autoreferacie, należących do współpracującego z nią dramaturga 
Włodzimierza Szturca: „Podróż do głęboko ukrytego, archaicznego 
świata. Do źródeł, które wysychają cicho” - właśnie określenie 
„podróż” bardzo trafnie nazywa przeżycie, bądź nawet cały zestaw 
emocji, które towarzyszyły mi podczas rozsmakowywania się w „Do 
DNA”. Ekspresja i technika wykonawcza, polegająca na użyciu tzw. 
„białego śpiewu” nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz wydobywa 
aktorski wyraz. Folklor źródeł kultury polskiej w wykonaniu młodych 
aktorów okazuje się świeży, pełen humoru, energii i wdzięku. 
Koncept reżysersko - muzyczny idzie w sukurs poszukiwaniom tych 
spośród najwybitniejszych przedstawicieli współczesnych nurtów 
muzycznych, którzy przekraczają granice gatunków albo łączą 
pozornie wykluczające się jakości. Różnorodność użytych brzmień, 
barw wokalnych i faktur muzycznych nie wywołuje poczucia 
stylistycznego bałaganu - wprost przeciwnie - widz spektaklu 
zabierany jest właśnie w fascynującą teatralną podróż, o której w 
powyższym cytacie wspominał Włodzimierz Szturc.  

    W warstwie wykonawczej zwraca uwagę doskonałe 
przygotowanie wokalne i techniczne aktorów, którzy pomimo 
młodego wieku działają świadomie i dojrzale. Poprzez historie 
wywiedzione z kultury ludowej artyści dotykają spraw 
uniwersalnych, aktualnych w aspektach rodzinnych i społecznych.  
Warte docenienia jest wykorzystanie przez Reżyserkę potencjału 
drzemiącego w aktorach, którzy współtworzą akcję sceniczną 
zaprzęgając swoje talenty nie tylko aktorskie i wokalne, ale również 
taneczne, a nawet szerokie umiejętności w grze na instrumentach: 
perkusyjnych, flecie, skrzypcach, akordeonie. Finezja wykonawcza i 
klarowność przekazu wydobywa się poprzez użycie prostych form 
teatralnych i choreograficznych oraz symboli i alegorii 
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zakorzenionych w kulturze nie tylko europejskiej, które w 
ostatecznym wymiarze ponad półtoragodzinnego spektaklu, tworzą 
barwny sceniczny kalejdoskop. Delikatne, początkowo ledwo 
wyczuwalne spoiwa tworzące akcję sceniczną, przeradzają się w 
fabułę, za którą podąża się do ostatniej sekwencji przedstawienia. 
Wyczuwa się dobrą atmosferę zbiorowych działań oraz wzajemne 
zaufanie. „Do DNA” znakomicie „pokazuje” młodych aktorów (co 
jest jednym z istotnych zamierzeń twórców przedstawień 
dyplomowych szkół teatralnych). Cała pięcioosobowa obsada ma 
szansę pełnej prezentacji zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i 
zbiorowym.   

    Nie ukrywam, że po subiektywnym, pełnym podziwu dla 
twórców, odbiorze przedstawienia, z zainteresowaniem oddałem się 
lekturze, wspomnianego już powyżej autoreferatu dr Ewy Kaim, aby  
zapoznać się z genezą, inspiracjami i działaniami, jako swoistym 
budulcem składającym się na ostateczną architekturę dzieła. Już 
sam tytuł: „Do DNA” zawiera w sobie pewną dowcipną, ale bardzo 
trafną przewrotność. Powszechnie znane i często używane w języku 
polskim biesiadne zawołanie, określa się również jako wyznaczenie 
pewnego kierunku poszukiwań, aby zbliżyć się jak najbardziej do 
istoty sprawy, do genotypu zjawiska i jego DNA właśnie, oraz do 
współczesnej percepcji wielowiekowej tradycji i kultury ludowej. 
Powyższy kondensat znaczeniowy zawarty w tytule potwierdza 
Autorka we wstępie do tekstu pisząc: „Spotkania teatralne są dla 
mnie za każdym razem próbą dotarcia do nowych, nieznanych 
światów i ich sensów, do przełamywania barier, które ograniczają 
mnie twórczo.” I następnie dodaje: „Czekamy na nieznane emocje i 
katartyczne uniesienia, które sprawią, że odświeżymy nasze ego.” 
Dużo miejsca w pierwszych akapitach autoreferatu poświęca 
Habilitantka swoim mistrzom, doświadczeniom w okresu całej 
dotychczasowej kariery, inspiracjom i prądom twórczym, którym 
zawdzięcza poczucie rozwoju na wielu poziomach aktorstwa. 
Wymienia zdarzenia, bądź całe ich ciągi, które układają się w 
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paradoksy kolizji pomiędzy wzlotami i wątpliwościami, 
zapatrzeniami i buntami. Podkreśla jak ważne były dla niej nauki 
zawodu oparte na analizie tekstu i (jak sama to nazywa) na 
otwieraniu intencji, znajdowaniu, czy też wzbudzaniu emocji pod 
wpływem określonych bodźców. Już przecież ponad pięć lat temu 
znakomicie opisała tę drogę w rozprawie doktorskiej pt: „Muzyka 
sceny - role zbudowane w oparciu o teatralne kompozycje 
Stanisława Radwana”. Teraz, jako odbiorcy „Do DNA” możemy z 
podziwem obserwować z jaką konsekwencją korzysta w nim 
Artystka ze swojego intelektualnego zaplecza oraz aktorsko - 
dydaktycznego dorobku. Ewa Kaim doskonale porusza się w 
przestrzeni pomiędzy inspiracją a dziełem: „Cały świat postrzegam 
muzycznie. Przejawia się on dla mnie w dźwiękach, rytmach, 
powtarzalnych motywach, zaśpiewach, harmoniach. Oddziałuje na 
mnie to, jaki kto ma tembr głosu, jaką melodią do mnie mówi, jak 
głosy ludzkie potrafią się zestrajać, jakiej modulacji podlega głos w 
rozmowie. Zauważyłam też rytmiczność w sposobie chodzenia 
człowieka, w jego charakterystycznej motoryce ciała, w 
gestykulacji.” Właśnie rytm, który „zawiera się we wszystkim, co nas 
otacza - w oddechu, gestach, powtarzalności kroków…” itd. stał się 
dla Ewy Kaim jednym z podstawowych budulców rzeczywistości 
scenicznej.  

    Szczególnie mocno zainteresowało mnie to, co napisała Autorka 
o procesie inicjowania pracy z zespołem studentów. Przyznam, że 
mam nawet ochotę jako nauczyciel nieco zaczerpnąć z metody Ewy 
Kaim, aby zapał pracy nad samą „budowlą” sceniczną poprzedzić w 
większej mierze nauce „architektury”. W swoich rozważaniach o 
wyobraźni, fantazji, imaginatywności, których istoty w 
konstruowaniu świata scenicznego nie da się przecież w żaden 
sposób podważyć, cytuje Autorka Krystiana Lupę: „Teraz rozumiem, 
że młody człowiek musi zacząć swoją twórczość od innych dzieł, 
innych artystów, żeby później dojść do własnej wyobraźni.”, po 
czym sama rozwija tę myśl w świetle własnych odkryć: „[…] Zajęcia 
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ze studentami zaczynamy od długich rozmów. Mówimy o książkach, 
muzyce, sztuce, o tym co nam świat daje, a co my jemu, co nas w 
nim nurtuje, zachwyca, odrzuca.” I niech powyższe zdanie Ewy 
Kaim stanie się swoistą puentą tej recenzji, gdyż trudno o 
piękniejszą i bardziej wartościową refleksję dedykowaną wszystkim, 
dla których bliski jest teatr i praca ze studentami aktorstwa.   

    Reasumując: zarówno spektakl „Do DNA”, jak i treści zawarte w 
autoreferacie dr Ewy Kaim pt: „Niejeden obraz świata”, a także 
obfita i wartościowa dokumentacja załączona do wniosku,  
przekonują mnie, nie pozostawiając najmniejszych wątpliwości, że 
Habilitantka w pełni zasługuje na kolejny stopień naukowy.  

Popieram zatem wniosek o nadanie Pani Dr Ewie Kaim stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki 
filmowe i teatralne.  

Habilitantka spełnia wymagania określone w art. 219 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 

dr hab. Marcin Przybylski 
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