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Wstęp. Spotkanie z Moniką Strzępką i Pawłem 
Demirskim 

Rola Feliksa Dzierżyńskiego w „Bitwie warszawskiej 1920” była 

moją pierwszą rolą w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Nie 

była to jednak moja pierwsza współpraca z Moniką Strzępką i Pawłem 

Demirskim. Pracowałem z nimi już przy ich pierwszym wspólnym 

przedstawieniu - „Dziadach. Ekshumacji” w Teatrze Polskim we Wro-

cławiu, gdzie grałem Konrada. 

W Polskim we Wrocławiu spotkaliśmy ze Strzępką i Demirskim 

jeszcze przy „Śmierci podatnika”. Rola Finansisty była pierwszą z pocz-

tu „szwarccharakterów”, których u nich zagrałem. Kolejne pisane przez 

Pawła postaci były coraz bardziej zniuansowane, a ich etyczny, histo-

ryczny odbiór - coraz bardziej nieoczywisty.

W obsadzie „Bitwy warszawskiej 1920” byłem – obok Michała 

Majnicza – jednym z dwóch aktorów, którzy ze Strzępką pracowali już 

wcześniej. Jednak profesjonalizm i wyjątkowe cechy charakteru zarów-

no reżyserki, jak i dramatopisarza sprawiły, że bardzo szybko się zinte-

growaliśmy i połączyliśmy dla jednej sprawy. Artyści ci mają duży dar 

jednania sobie ludzi i stwarzania tu i teraz stanowiącego nową jakość 

twórczego zespołu.

 To bardzo rzadka umiejętność Strzępki i Demirskiego - zagarnia-

nie ludzi. To artyści, w których aktor się zakochuje. Może dzięki temu 

zespół przyjął mnie bez wahania i zastrzeżeń, choć  byłem obcym ele-

mentem.  

 Materiał, który dostałem od Pawła i atmosfera, która panowała na 

próbach, sprawiły, że było to wspaniałe wejście w zespół. Zostałem 

przyjęty. 
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 Czy praca Strzępki i Demirskiego zmienia się na przestrzeni lat? 

Być może wynika z procesu dojrzewania artystki, w każdym Monika 

Strzępka w pracy nad „Bitwą...“ wielu rzeczy „nie wiedziała“. Inaczej 

niż np. sześć lat wcześniej przy „Dziadach. Ekshumacji“ , gdzie - o ile 

pamiętam - wszystko było precyzyjnie przygotowane, brało się od 

Strzępki gotowe rozwiązania, które przynosiła na próby, przy pracach w 

Starym Teatrze można było odczuć, że może reżyserka szuka nowego 

języka, a może po prostu bardziej ufa artystom, z którymi pracuje. Bar-

dziej słuchała, czekała na propozycje. 
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Rozdział 1. Pierwszy kontakt z postacią 

„Aktor więc zadawać musi sobie wciąż pytanie <<po co?>>, a 

nie <<jak>> ” -  napisał kiedyś Zbigniew Zapasiewicz.1

 Lubię występować na scenie nie tyle w swoim imieniu, a „po 

coś”, w imieniu jakiejś sprawy. Idei, czegoś, co wprowadza ruch w my-

śleniu. Rzeczy, do których lubię wracać, to te, z którymi umiem się 

utożsamić. Feliks Dzierżyński i Hrabia Henryk to z pewnością takie 

role. Postaci, których się nie lubi; postaci, które w obu spektaklach zo-

stały skojarzone z wielkimi totalitaryzmami XX wieku. Dzierżyński - z 

przyczyn oczywistych, jako szef policji politycznej CzeKa, reprezentuje 

rewolucyjny terror, komunizm, który szybko przeobraził się w stalinizm 

- choć „właściwego” stalinizmu nie dożył, bo zmarł w 1926 r. Hrabia 

Henryk z kolei w ujęciu Pawła Demirskiego zmieszany ze swoim 

pierwszym twórcą - Zygmuntem Krasińskim - oskarżany jest o bycie 

protoplastą dwudziestowiecznych katów Hitlera; antycypatorem Zagła-

dy. 

 Nie mam zdolności mimetycznych. Nie umiem się „przepoczwa-

rzać“, stąd na przykład trudno zaliczyć mi do szczególnych ról Pingwina 

ze spektaklu „Triumf Woli“, mojej trzeciej pracy z Moniką Strzępką w 

Starym Teatrze. Znam aktorów, którzy zrobiliby to lepiej - tego typu 

upodobnienie się do pierwowzoru z filmowego „Batmana“, które było 

tam zadaniem. Nie lubię tzw. „charakterystyczności“. Wydaje mi się, że 

nie jestem w niej najlepszy. 

 Inaczej w przypadku Hrabiego Henryka i Dzierżyńskiego. Choć 

szczególnie w „Bitwie warszawskiej 1920”  sceny są bardzo różne, np. 

groteskowa scena między polskim żołnierzem a Dzierżyńskim. Grałem 

 Zbigniew Zapasiewicz, „Słowo w działaniu aktora”, w: „Świadomość teatru: 1

polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku”, Warszawa 2007, s. 196.
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ją poniekąd „wygłupiając się“. Nie lubiłem grać jej w ten sposób. Nie 

lubię się wygłupiać. Umiem to robić - chyba, nie wiem, czy mam po-

czucie humoru.  

 Wszystko muszę przerzucić przez siebie. Muszę zrozumieć po-

stać. Wtedy, można powiedzieć, „idzie samo“. Większą radość sprawia 

mi jednak, gdy wypowiadam się w istotnych sprawach. To dla takich 

momentów uprawiam ten zawód.  

 Propozycję przyjęcia zagrania Feliksa Dzierżyńskiego przyjąłem 

entuzjastycznie. Miałem za sobą już postać innego krwawego rewolu-

cjonisty - Robespierre’a w spektaklu Jana Klaty „Sprawa Dantona“ we-

dług tekstu Stanisławy Przybyszewskiej w Teatrze Polskim we Wrocła-

wiu.  

 Nie jesteśmy Francuzami - ta historia nigdy nie będzie nam tak 

bliska. Od Rewolucji Francuskiej minęło zresztą przecież więcej czasu, 

niż od krwawych wydarzeń drugiej i trzeciej dekady XX wieku.  

 Ulic Dantona jest mnóstwo - ulicy Robespierre’a w Paryżu nie 

ma, ostatnia próba jej uchwalenia zainicjowana przez francuskich ko-

munistów została odrzucona przez paryskich radnych w 2011 r. Nabrze-

że Robespierre’a w Sankt Petersburgu (nazwane tak w 1923, trzy lata 

przed tym, jak Piotrogród zmienił nazwę na Leningrad) - w 2014 r. wró-

ciło do oryginalnej nazwy Nabrzeże Zmartwychwstania; stoi na nim 

pomnik ofiar totalitaryzmów. 

 Gdy zacząłem się wczytywać w materiały o postaci Feliksa 

Dzierżyńskiego, wydawała mi się ona coraz bardziej nieoczywista. Pol-

ski szlachcic, wychowany w klasycznym patriotycznym duchu podczas 

rozbiorów, na romantycznych poetach - wieszczach.  Uczestnik ruchu 

socjalistycznego od wczesnej młodości. W pewnym sensie początki jego 

biografii nie tak wiele różnią się od początków biografii Józefa Piłsud-
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skiego, jednego z największych bohaterów narodowych. Jeden i drugi 

byli w Rosji carskiej w konflikcie z prawem; jeden i drugi należał do 

ruchu socjalistycznego. Dzierżyński współzakładał Socjaldemokrację 

Królestwa Polskiego i Litwy, zaczynał działalność na rewolucyjnej le-

wicy, gdy konflikt między Różą Luksemburg a  Józefem Piłsudskim do-

piero się zaczynał, gdy „wyklęta” internacjonalistka i późniejszy ojciec 

niepodległości Polski ciągle bywali na tych samych spotkaniach i konfe-

rencjach. Józef Piłsudski w młodości związany był z Narodną Wolą, or-

ganizacją, która przeprowadziła udany zamach na cara. W związku z 

planem zamachu na cara był też aresztowany. Terrorystyczny program 

Narodnoj Woli wydrukowano w mieszkaniu Bronisława Piłsudskiego, 

brata Józefa.  Piłsudski był w XIX wieku terrorystą. Z kolei dziesięć lat 

młodszy Dzierżyński zaczynał swój kontakt z socjalizmem od autorów 

umiarkowanych i reformistycznych - Augusta Bebla i Karla Kautsky’e-

go, którzy wierzyli, że socjalizm da się wprowadzić na drodze legalnej, 

bez rewolucji . Paradoksalnie, nawet gdy jeszcze stawał się krwawym 2

katem z Łubianki, istniało w nim mnóstwo pokładów humanizmu. Trzy 

razy pieszo uciekał z Syberii. Nie dorobił się niczego - miał ascetyczny 

temperament; nie był to kolekcjoner sztuki ani aparatczyk z daczą. Spał 

na Łubiance - był ideowcem, gotowym na ostateczne poświęcenie dla 

ludzi, którzy nie są na nie gotowi i nigdy nie będą. Wpadł w tak obłędny 

stopień zaangażowania, że jest się w stanie poderżnąć wszystkim gardło.  

 Przygotowując rolę postaci historycznej nie pracuję na materiała-

ch filmowych czy innej ikonografii, ani opisach gestów czy cielesnego 

sposobu bycia; szukam raczej w tym wszystkim, co związane jest z ideą 

i zaangażowaniem. Oraz, oczywiście, z psychiką.  

 Por. Sylwia Frołow, „Dzierżyński. Miłość i rewolucja”, Kraków 2014, s. 51.2
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 Nie wiem, czy istnieje jeszcze coś takiego, jak emploi, chyba to 

raczej archaiczny sposób postrzegania teatru. Istnieją natomiast psy-

chiczne dyspozycje do grania określonych postaci. Strzępka powiedziała 

kiedyś, że ktoś czegoś dobrze „nie zagra, bo nie ma w sobie mroku“. Ja 

chyba „mrok“ w sobie posiadam; zastanawiam się, czy determinuje to 

dobór postaci, które dostaję od Strzępki i Demirskiego do zrobienia.  

Gram z reguły człowieka, który nie mówi o sobie dobrze. 
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Rozdział 2. Słowo, czyli metoda 

Uważam, że żaden aktor nie stosuje dosłownie żadnej z wielkich 

metod, o których uczą się historycy teatru. Owszem, każdy inkorporuje 

ich elementy do swojego własnego stylu pracy, podlegając przy tym tra-

dycjom szkoły, którą ukończył, lub zespołu, z którym pracuje - nawet 

jeśli się od niej dystansuje. Dlatego nie chciałbym tu odwoływać się do 

Konstantego Stanisławskiego czy Michaiła Czechowa - choć z pewno-

ścią bliżej mi do tego drugiego.  W opisie pracy z Moniką Strzępką ch-

ciałbym jednak odwołać się do mojego mistrza z lat szkolnych, Zbi-

gniewa Zapasiewicza. Do aktorstwa - wbrew dzisiejszym trendom i czę-

sto dominującym w bardziej „eksperymentującym” teatrze poszukiwań - 

opartego na precyzji słowa i pracy z tekstem. 

 Strzępka to jeden z niewielu specjalistów w Polsce, którzy świet-

nie czytają tekst. Nauczyłem się tej umiejętności od Zapasiewicza i od 

Strzępki. W zdaniu, jeśli tekst jest dobry, są zawarte sensy, z którymi 

trudno walczyć. Choć można różnie je interpretować. Wielu polskich 

aktorów działa emocjonalnie - zdarzało mi się widzieć rzeczy pisane 

trzynastozgłoskowcem, przy wypowiadaniu których, aktor prawie pła-

kał, ale nie mogłem zrozumieć, o co mu chodzi. 

 Zapasiewicz mnie tym zaraził, Monika to rozwinęła - by umieć 

posłużyć się logiką tekstu dla swojego aktorstwa. 

 Mówimy wierszem - a nie „mówimy wiersz“ - powtarzał Zapa-

siewicz. „Strofa winna być taktem, nie wędzidłem“, pisał Słowacki. 

Struktura ma służyć przekazaniu sensu, a nie być czymś, co nas ograni-

cza. Nie możemy akcentować każdego słowa - mówi Strzępka - bo jeśli 

wszystko jest ważne, to nic nie jest ważne.  
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 Jeśli nie określisz, co jest w zdaniu najważniejsze, zazwyczaj jest 

to rzeczownik - nie porozumiesz się z widzem na poziomie komunikatu. 

 Reżyser Jan Klata przy „Hamlecie“ z 2004 r. wściekał się, że nie 

rozumie, co mówię. Oczywiście warunki sceny były gorzej niż przecięt-

ne - brak mikroportów, przestrzenie Stoczni Gdańskiej - ale myślę, że 

mówiłem też tekst zbyt emocjonalnie . Praca ze Strzępką to zmieniła - 

wiele się nauczyłem. 

 Słuchałem niedawno audiobooka nagranego przez Zapasiewicza. 

Oczywiście, z pewnością było nagrywane to, jak to audiobooki, na 

szybko, bez prób. Pojawiają się w tym czytaniu drobne błędy - ale na-

wet Ella Fitzgerald czasem fałszowała. Ale słychać też, słychać przede 

wszystkim - że słowo jest dla niego jakby materią, materialnym surow-

cem. To, że głos Zapasiewicza jest nie do zapomnienia, wynika z faktu, 

że używał on słów niczym realnie istniejących przedmiotów,  

dotykanych z czułością. 

 Skupienie na analizie tekstu, traktowanie go jak emocjonalnej 

„nutowej” partytury, ale również logicznej partytury akcji, łączy Zbi-

gniewa Zapasiewicza z Moniką Strzępką.  Zapytana przez dr hab. Jago-

dę Hernik Spalińską z Instytutu Sztuki PAN, czy istnieje coś takiego jak 

„jej metoda”, Strzępka odpowiedziała: „Nie. Po prostu staram się sto-

sować zasady, które nie ocalały w procesie edukacji teatralnej. Na przy-

kład precyzyjną analizę tekstu”. I u Strzępki dziś, i u Zapasiewicza kie-

dyś, chodzi o przewagę emocji i myśli wyczytanych z tekstu, nad tymi, 

które miałyby poprzedzać jego interpretację bądź pojawiać się z nią 

równolegle. 

Strzępka tłumaczyła to w następujący sposób:
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„Mam jeszcze ze szkoły takie doświadczenie, że bardzo szybko się 

przechodziło do tak zwanych <<stanów>>. Bierzesz tekst, czytasz, i 

zanim się dokopiesz do każdego wyrazu z osobna i połączysz je w 

całość, to już jesteś <<w stanie>>. Bo przecież wiadomo, w jakim 

stanie jest Konrad podczas Improwizacji, a w jakim Kordian na Mont 

Blanc, Owszem, stan jest ważny, ale chyba nie od tego powinno się 

zaczynać. (…) Każda wypowiedziana myśl wciela się w słowo i w 

intonację. Aktor wypowiadający ze sceny kwestie, zanim to zrobi, 

musi podjąć szereg decyzji: gdzie położyć akcent logiczny w zdaniu, 

w przypadku tekstu pisanego wierszem musi zadać sobie pytanie, czy 

respektować układ wersyfikacyjny, zapisany rytm czy nie. Musi wie-

dzieć jaką funkcję pełni średniówka, a jaką klauzula, czym jest akcent 

zestrojony, jak intonować wypowiedź, gdzie jest kadencja, gdzie an-

tykadencja i w jakim metrum jest zapisany utwór, co ściśle wiąże się z 

charakterem wypowiedzi” .3

To, co ważne - znajdowanie akcentów, analizy struktury zdania 

czy wersu - sprawdza się niezależnie od epoki. Wiersz Norwida, którym 

rozpoczynam spektakl „Bitwa warszawska 1920” pochodzi z 1861 roku. 

Scena z „Nie-boskiej komedii” Krasińskiego, którą Demirski w całości 

inkorporował do tekstu „Nie-boskiej komedii. Wszystko powiem 

Bogu!”, napisana została w roku 1833. W pracy z Moniką Strzępką z 

takim materiałem pracuje się tak samo, jak ze zdaniami Pawła Demir-

skiego z 2013 czy 2014 roku. Strzępka tak tłumaczyła podstawy swojej 

pracy: 

„[C]zytam tekst i staram się go zrozumieć. A intencja, z jaką aktor 

wypowiada kwestie, musi być znana nie tylko aktorowi, musi być 

 Monika Strzępka, Jagoda Hernik Spalińska, „Rozmowa o metodzie”, „No3 -
tatnik Teatralny” 2011, nr 64-65, s. 12-13.
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komunikatywna dla widza. I dopóki wypowiadany tekst nie jest pre-

cyzyjnie wyposażony w intencje, w emocje, w taki solidny konkret – 

bez względu na to, czy to Słowacki czy Demirski – to moim zdaniem 

nie ma prawa paść na scenie w obecności widza. Mam wrażenie, że 

jednak autor dramatu zapisuje ludzi mówiących w konkretnym celu, 

w konkretnej sytuacji scenicznej, w konkretnych emocjach” .4

Zbigniew Zapasiewicz w klasycznym tekście „Słowo w pracy 

aktora” pisał: „Słowom odebrano ich znaczenie, stały się tylko nośni-

kami stereotypów, haseł, jak gdyby kluczami do gotowych skojarzeń, 

bez istotne wnikania w treść, jaką niosą” . Ta diagnoza, zapisana w 1983 5

r., a zatem 36 lat temu, bardzo przypominają mi czujność i ironiczną po-

dejrzliwość, z jaką język traktuje Paweł Demirski.

Zapasiewicz dookreślał zakres użyteczności swoich uwag do 

„tego typu teatru, który jedni nazwą teatrem użytkowym, a inni – i to 

jest tu istotne – literackim” . Z określeniami tego typu wypada oczywi6 -

ście uważać, czego dowodzą rozmaite batalie wokół etykiet „teatru 

środka”, „teatru mieszczańskiego” czy „teatru konserwatywnego”. War-

to zauważyć, że Strzępka i Demirski, do których w pierwszych latach 

działalności przylgnęła łatka „buntowników” i „burzycieli teatralnego 

języka”, od lat powtarzają, że znacznie bliżej im do tradycji niż wielu by 

sądziło. Demirski mówił w wywiadzie dla portalu Teatralny.pl w 2014, a 

więc właśnie w okresie, gdy pracował w Starym Teatrze:

 Tamże, s. 20.4

 Zbigniew Zapasiewicz, dz. cyt., s. 194.5

 Tamże.6
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„Ja zawsze pisałem i nadal piszę role. A Monika prowadzi ak-

torów tak, jak prowadzili aktorów reżyserzy w latach 60. To, 

co robię z Moniką, wbrew temu, co się mówi, to jest bardzo 

tradycyjnie robiony teatr. Oprócz tego, że może są tam zabu-

rzenia fabularne, bo ja nie umiem fabuł konstruować”7

Warto zwrócić uwagę, że pewne aspekty formułowanej przez 

Strzępkę krytyki powtarzających się reżyserskich i aktorskich błędów 

wprost pokrywają się z rozpoznaniami Zapasiewicza. Krytykował on to 

między innymi na przykładzie pracy nad „Fantazym” Juliusza Słowac-

kiego. 

„Na przykład aktorka przystępująca do pracy 
nad rolą Diany najczęściej wychodzi od swego 
wielkiego monologu i z niego czerpie wiedzę o 
postaci, o ogólnym jakby <<stanie ducha>> bo-
haterki. Płynie stąd wiedza, że Diana jest nie-
szczęśliwa, a więc aktorka z czystym sumie-
niem może się zająć już tylko własnym wnę-
trzem. Tymczasem cała sfera poetyckiej metafo-
ry w monologu, jego swoiste wielosłowie służy 
tu mnożeniu argumentów przeciw Fantazemu, 
nie jest zaś <<płaczliwą>> analizą własnej sy-
tuacji. To polemiczny wywód w stosunku do 
partnera, a nie introspektywne wgłębianie się 
we własne nieszczęście” .8

 Okres prób, pisał Zapasiewicz, „to nic innego jak szukanie przez 

analizę zachowań i tekstu (nut) właściwej, niejako <<zastępczej>> 

emocji, najbardziej przydatnej do umotywowania pobytu na scenie w 

określonej sytuacji dramatycznej”. 

 Agata Dąbek, „NIE dzieci w krótkich gaciach. Rozmowa z Pawłem Demir7 -
skim”, http://teatralny.pl/rozmowy/nie-dzieci-w-krotkich-gaciach,501.html.

 Zbigniew Zapasiewicz, dz. cyt., s. 196.8
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 Zapasiewicz łączy tworzenie spójnego obrazu roli z analizą ma-

łych całości dramatycznych, nad którymi z osobna pracuje się podczas 

prób. 

„[I]m lepiej poznaję człowieka, którego mam grać, im lepiej rozu-

miem poszczególne sytuacje”

Jednocześnie Zapasiewicz podkreśla, że analiza tekstu nie jest zajęciem 

filologicznym i nie można do niej zredukować przygotowania roli. 

„Można powiedzieć, że tekst (scenariusz) jest czubkiem 
góry lodowej. To, co najistotniejsze, jest ukryte. Tekst 
jest zapisem przebiegu fabuły, a to, co najciekawsze, 
dzieje się wewnątrz, pod spodem, i to jest tajemnica, to 
nie jest w tekście napisane i tego nie ujawni nawet naj-
wnikliwsza analiza przy stole. Toteż dochodzenie do 
prawdy słowa musi być synchroniczne z innymi ele-
mentami zachowań i działań”.

 Strzępka z kolei powtarza, że „tekst jest punktem wyjścia, tam 

jest wszystko zapisane”. 

 Do czego mi bliżej? Do „ukrytej” prawdy postaci, czy możliwej 

do logicznego wydedukowania prawdy zawartej w strukturze tekstu? 

Być może aktorstwo polega właśnie na unieważnianiu tej sprzeczności, 

na szukaniu w sobie jej uzgodnienia. A być może sprzeczność jest po-

zorna. Jak pisze Zapasiewicz: 

„Wszelako podstawowym sposobem porozumiewania się, a więc od-

działywania w teatrze, pozostanie język. Nie tylko dlatego, że jedynie 

on umożliwia przekazanie określonej informacji. Również dlatego, że 

tylko w języku ojczystym aktor w pełni może odnaleźć ów powód, o 
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którym była mowa, niejako wyszarpnąć z siebie przeżycie planowanej 

emocji. Stąd, mimo tylu zastrzeżeń wyrażonych tu pod adresem wy-

marłej estetyki dawnych pedagogów, należy jeszcze raz podkreślić ich 

niepodważalne zasługi w dziedzinie przekazania nam ogromnego za-

sobu wiedzy technicznej w dziedzinie mowy. I żadna nowa estetyka, 

żadna nowa publiczność, żadne wynalazki z dziedziny akustyki nie 

uprawniają nas i naszych studentów do zamykania oczu na niedostatki 

mowy scenicznej i polskiego języka. Wprost przeciwnie, wraz z ro-

snącymi wymaganiami wobec nas, praca nad tym elementem aktor-

skiego warsztatu musi być nieustannie wzmagana”.

Język, którym zapisany jest tekst, nie jest zatem tylko strukturą 

logiczną czy emocjonalną partyturą. Jest też czymś intymnym; jest na-

rzędziem, które jest w nas od wczesnego dzieciństwa, którego uczymy 

się od rodziców, które sprawia, że rozumiemy siebie samych, tak samo, 

jak staramy się zrozumieć innych. Szukanie „powodu”, jak to pisze Za-

pasiewicz, szukanie „akcentu”, jak to mówi Strzępka, wynika nie tylko z 

językowego rozumienia i analizy danego wyrazu,  najczęściej - jak się 

okazuje - rzeczownika, logicznej analizy jego miejsca w zdaniu, a zda-

nia w dialogu czy monologu. Chodzi tu również o to, jak słowo rezonuje 

w psychice aktora, w jego życiowym doświadczeniu, w jego emocjonal-

nej wyobraźni. Dlatego też Zapasiewicz podkreśla, że to w jakim języku 

mówimy na scenie, w jakim czytamy tekst na pierwszych próbach, nie 

jest obojętne. I nawet biegłość w językach obcych nie unieważnia tego 

szczególnego charakteru i mocy, którą daje aktorowi w pracy język oj-

czysty. Skoro zaś słowo jest zarówno nośnikiem logicznej treści, jak i 

tkwi w emocjonalnych trzewiach widza i aktora, to między tym, co „pod 

spodem”, a tym, co w tekście, nie musi zachodzić prosta logiczna 

sprzeczność czy przeciwstawienie.
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Praktyka teatralna daje w ten sposób dystans do wielu publicy-

stycznych czy nawet akademickich pozornych konfliktów. Przekracza-

nie utartych podziałów to jedna z rzeczy, które cenię sobie w pracy z 

Moniką Strzępką i Pawłem Demirskim, którzy nie odnajdują się w np. 

rytualnych sporach o teatr „autora” czy teatr „reżysera”. Ciekawie i do-

sadnie mówił o tym w jednym z wywiadów Demirski:

„Cały czas utrzymuje się spór o to, czy jesteśmy wierni autorowi, czy 

reżyser ma prawo po prostu pojechać wobec autora w jakieś tam 

dziwne rejony, w skrócie: czy model pisania jest reżyserski, czy autor-

ski. Moim zdaniem to w ogóle fałszywy podział. Bo teatr jest przede 

wszystkim aktorski, czyli że pisze się dla aktora, bo to on codziennie 

nosi <<tekst>> w przedstawieniu, on jest tą żywą materią, która ko-

munikuje się z widzem. Jeżeli aktor ma dobrą, sensownie napisaną 

rolę, to ona się przeniesie na widownię ”9

Tak, jak dla Zapasiewicza żywą materią było słowo, tak dla De-

mirskiego jest nią aktor. W temacie zagadnienia, czy Demirski pisze pod 

„konkretnych” aktorów, krążą różne opinie. Osobiście nie czułem ra-

czej, by role były pisane bardzo „pode mnie”. Jednocześnie postaci, któ-

re kreowałem i w Starym Teatrze, i np. podczas pracy nad spektaklem 

„K.”  w Teatrze Polskim w Poznaniu, czy przy serialu „Artyści”, zawie-

rały pewne aluzje do mojej biografii, codziennych zachowań czy cech 

charakteru. Piszę o tym w dalszej części pracy.

 Agata Dąbek, dz.cyt.9
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Wnioski i doświadczenia wyniesione z pracy zarówno z Zapa-

siewiczem, jak i ze Strzępką, stosuję we własnej pracy pedagogicznej ze 

studentami aktorstwa, o czym piszę w ostatniej części tej pracy.
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Rozdział 3. Obrona postaci 

 To, co nieraz nazywa się „bronieniem postaci“ jest dla mnie klu-

czowe. W każdej postaci, nawet największym szubrawcu i przestępcy, 

szukam ludzkiej strony. Wczytuję się w ich biografie, szukam nieoczy-

wistości. 

Paweł Demirski podrzucał mi lektury dotyczące postaci Dzier-

żyńskiego. Zarówno literaturę z czasów PRL, jak i m.in. poświęconą 

relacjom porewolucyjnej Rosji z Zachodem pracę „Szpiedzy i komisa-

rze”, napisaną przez Roberta Service'a, uznanego specjalistę w zakresie 

historii Rosji sowieckiej, profesora Oxfordu, autora biografii Lenina, 

Stalina i Trockiego.

Z biografii Dzierżyńskiego wyłania się obraz nieoczywisty - 

człowieka w pierwszym okresie dorosłości zaangażowanego w katolicy-

zm, przechodzącego z umiarkowanych poglądów lewicowych do fana-

tyzmu. A jednocześnie wypuszczającego polskich jeńców - żołnierzy,  a 

nawet księży - na słowo honoru. Długo utrzymującego kontakty z rodzi-

ną, która po rewolucji została po drugiej stronie polsko-sowieckiej gra-

nicy.

Michael Shurtleff w swoim klasycznym podręczniku dla aktorów 

pt. „Przesłuchanie” stwierdza „Każda scena jest sceną miłosną“ . I tłu-

maczy: „Nie znaczy to oczywiście, że każda scena musi być miłosną w 

rodzaju Romea i Julii; czasem scena traktuje o braku lub erozji miłości. 

Lecz pytając: <<Gdzie jest miłość?>>, wpadniesz na odpowiedź, która 

wciągnie cię w scenę bardziej, niż gdy nie zadasz tego pytania. Jako ak-

tor musisz poszukiwać najbardziej bezpośredniego zaangażowania emo-

	 18

http://m.in


cjonalnego - czegoś, co wciągnie cię teraz, zaraz, nie jutro czy w przy-

szłym tygodniu“10

Shurtleff to autor najważniejszej może dla mnie książki o aktor-

stwie. To, o czym pisze, jest dla mnie kluczowe i ściśle wiąże się z me-

todą pracy i analizy tekstu wypracowaną przez Monikę Strzępkę. Swoje 

zasady pracy i porady dla aktorów Shurtleff omawia na przykładach 

konkretnych scen i postaci z dramatów, przede wszystkim, rzecz jasna, 

anglosaskich, choć nie tylko. I tak w odniesieniu do jego „miłosnej” za-

sady, warto przytoczyć tu jego wstęp do analizy relacji matki i córki w 

„Smaku miodu”, społecznej sztuce brytyjskiej dramatopisarki Sheelagh 

Delaney. Omawiając ich wspólne sceny, Shurtleff zauważa:

Na papierze wyglądają one jak nie kończąca się walka, sprzeciwianie 

się córki każdemu słowu matki. Zapytaj: Gdzie tu jest miłość? Więk-

szość aktorek próbujących tę scenę odpowiada, że tu wcale nie ma 

miłości i dlatego scena nabiera zimnego, pasywnego wydźwięku, a 

przez to staje się nieciekawa. Wystarczy, że uświadomisz sobie, że 

córka tęskni za matczyną miłością, nigdy jej nie otrzymuje, ale stale 

próbuje. I już, w miejsce zimnej i wyizolowanej, masz aktywną i 

emocjonalną scenę“11

 

W bardzo podobny sposób podszedłem do finałowej sceny Felik-

sa Dzierżyńskiego i Polskiej Mamy, wielokrotnie potem przywoływanej 

w krytycznych omówieniach „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”.

Polska Mama nie jest tu tylko postacią symboliczną czy archety-

piczną. Ma być również, zwłaszcza w tej scenie, bardzo konkretnie ro-

 Michael Shurtleff, „Przesłuchanie”, s. 38-39.10

 Tamże.11
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zumianą matką mojej postaci - Feliksa Dzierżyńskiego. Jego żal do 

matki jest jak, nie przymierzając, żal Hamleta do Gertrudy. Dlatego po-

czątkowe okrucieństwo ustępuje emocjonalnemu rozedrganiu, wahaniu, 

pewnej desperacji. Musimy wybaczać rodzicom, bo byśmy zwariowali.  

Jednocześnie pozostają dla nas jednym z głównych emocjonalnych 

punktów odniesienia, a także - czym zajmuje się m.in. psychoterapia - 

tym punktem, w którym pierwszy raz nawiązujemy kontakt z zewnętrz-

nym światem, tą częścią świata, z którą zmagamy się najpierw i nieraz 

zmagamy się najdłużej.

Feliks przychodzi do Polskiej Mamy, która uskarża się na swój 

los - brak funkcjonowania instytucji publicznych czy dysfunkcyjność 

całego społeczeństwa zmetaforyzowane są tutaj w dość jasny, a zarazem 

poetycki sposób jako „niedziałanie” przedmiotów codziennego użytku: 

„a już nie mam siły / chciałam pójść cukier pożyczyć / bo mój cukier nie 

słodzi / ale nie mam jak / bo mi buty też nie działają rozpadły się rozle-

ciały”. Gdy Feliks odpowiada z drwiącym wyrzutem, Polska Mama 

mówi na to „i co się pastwisz?” - i rozpoczyna się może najważniejszy, a 

na pewno najczęściej przywoływany dialog „Bitwy…”.

DZIERŻYŃSKI 

a o czymś zapomniałaś 

że moje urodziny dzisiaj są

ma mama prezent dla mnie?

czy zapomniało się?

Chcę dostać prezent

ma mama dla mnie jeden?

Chociaż jeden?

Jeden co by mnie ucieszył naprawdę?
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Na miarę tej tej bułeczki białej pszennej co dostałem od Ciebie na 

łzy?

Tak mi leciały tu tu i tu i tu i tu leciały

na koszuli taka plama łzowa mi się tu zrobiła

a wiesz o czym wtedy myślałem?

czy to się spierze?

Czy ta plama się-

-

nie ja się takim rewizjonizmom nie poddaję 

- 

a przynajmniej się staram

POLSKA MAMA

Kiedy? 

Mieliśmy pszenne bułeczki?

A nie zostało ci trochę?

ale jaką bułeczkę pszenną? 

za co?

DZIERŻYŃSKI

a za to że miała mama w tym systemie poprzednim za co kupić ją 

dziecku 

a teraz narzeka 

masz na co

wiem

narzeka

jaka ponurzyca narzekająca 

a co gniazda się bocianom zepsuły?

Nie wracają?

Jak nie wracają?

A tam patrz tam 
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tam tam

mamo!!!

-

żartowałem 

Po co mają wracać?

POLSKA MAMA

no co ty się – jak się miały zepsuć? – są stoją sobie gniazda 

tylko gdzie?

DZIERŻYŃSKI 

ma mama emeryturę?

POLSKA MAMA

co mam?

No przecież wrócą bociany?

Czy nie wrócą?

Czy zepsuły się myślisz?

DZIERŻYŃSKI 

Mamo a przyjdziesz po mnie do piekła?

POLSKA MAMA

do czego?

DZIERŻYŃSKI 

przyjdzie do mnie mama do piekła?

POLSKA MAMA 

zawsze dziwny był
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ja jakbym bocianem była to raczej bym tę wioską z tobą ominęła chy-

ba wiesz?

DZIERŻYŃSKI

ja z tobą też

-

jak się umiera 

nagle

i jednym skurczem serca ni stąd ni zowąd 

-

tak dziwny!

właśnie dziwny od dziwnych się właśnie ten świat przyspiesza

a nie od niedziwnych 

- 

jak się umiera 

w tej chwili nagłej zabolałej co myślałaś że ból po lewej stronie krę-

gosłupa to od naciągniętego mięśnia nagle okazuje się że nie że od 

naciągniętej wytrzymałości 

-

też umrzecie kiedyś 

-

to widzisz wtedy przez jedną 

cała niestety minutę 

całe sześćdziesiąt sekund 

o ja wiem że tutaj w nowym świecie to jest jakby nic bo te minuty 

małe się wydają

ale uwierzcie mi że jak się umiera z bólem strasznym ostatecznym 

skurczem 

to minuta to jest długo

i przez to długo widziałem jak mi życie moje nie wyszło jak miało 

wyjść 
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jak się miało udać a się nie udało 

jak krew 

ludzi co ich tak 

tak robiłem im rzeczy straszne korkociągiem w oko 

i nie tylko w oko 

jak nic z tego nie wyszło 

jak-

ała 

-

i nie chodzi o to że bym tego nie zrobił teraz

jak masz z prawdziwego zdarzenia rewolucję 

to nie robi się jej inaczej 

są ludzie co ich nie powinno być w tej sytuacji

co będą ten trud – mamo – ten trud tę rozpacz że to nie wyjdzie 

że to się w rękach – tam zmiana – rozpada 

i wiem wiem chciałabyś powiedzieć że mnie nie powinno być 

POLSKA MAMA

no

DZIERŻYŃSKI 

ale to do siebie miej 

nie do mnie 

ja tu nie pchałem się 

-

w każdym razie 

jak patrzę teraz 

na to że wszystko co się wywalczyć krwią tych ludzi tutaj 

co się udało że ośmiogodzinny dzień pracy

że dzieci za bułeczkę nie pracują że się uczą 

że urlopy 
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może nudne 

może tak 

ale są 

płatne 

to znaczy nie ma 

że państwa opieka przed rzeżączką 

że to wszystko skurczyło się nie ma 

to jak pomyślę o jednej takiej grubej kurwie 

męskiej 

we krwi całej na pysku

do której krzyczało się 

przyznaj się że masz interesy inne niż lud niż ludzie niż my 

a on nie 

zaciął się 

bohatera strugał tłuszczem swoim bladym ohydnie trzęsącym się 

i że ta jego krew na moich rękach 

a teraz jest na twoich 

bo w co ja się poświęciłem - tracicie z roku na rok

z miesiąca na miesiąc

z reformy na reformę 

ucina się wam te prawa przywileje

jak ja mu ucinałem 

i co?

Zadowolona?

-

jak zawsze

POLSKA MAMA

z ciebie nie 

DZIERŻYŃSKI 
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ze mnie nie bardzo 

a z siebie?

POLSKA MAMA

też nie 

DZIERŻYŃSKI 

o jaką sobie scenografię postawili

filharmonia spalona 

filharmoniści wygnani

a skrzypek pierwszy zastrzelony najbardziejprawdopodobnie przeze 

mnie 

miałem za co?

Miałem

ale nie tym razem o tym ta scenografia jest.

Jak mamo spędzasz dni?

Podoba ci się?

Wysypiasz się 

śpisz spokojnie?

Ufasz ludziom?

Do pracy idziesz bez lęku? 

Jest ci bezpiecznie?

Czujesz się potrzebna?

Spędzasz czas  jak sama chcesz

z  ludźmi z którymi chcesz

Zdrowe jest powietrze którym oddychasz?

Jesteś u siebie?

Ile byś dzieci chciała mieć teraz gdybyś sobie na nie mogła pozwolić?

O dostęp do kultury masz wejścia czy nie masz?

Jak spędzasz wieczory?

w filharmonii?
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A co nie da się bez filharmonii da się też 

czym się oni filharmonicy różnią od piekarzy?

Piekarz człowiek przydatny 

ale w sumie jak na dietę przejdziesz też nie bardzo 

no rozpada się spala się 

miasto świat urbi et orbi jaki znasz 

no ale oczywiście 

mnie się moją napierdalankę nie bierze pod uwagę 

moją masz

na swoich głupich 

głupich rękach krew

 i tego tłustego z tłuszczem pod skórą co uciąłem mu to i owo strach 

bo nie umiesz ze świata skorzystać

POLSKA MAMA

tyle masz mi do powiedzenia?

DZIERŻYŃSKI 

nie 

jeszcze więcej chcę tobie powiedzieć 

Żal mi cię 

nienawidzę cię 

że tak jedną łatwa ręką zdobycze nasze socjalne jak ta idiotka pozby-

wasz się i jeszcze że wmówili ci

że to dobre jest dla ciebie 

mamo kurwa

proszę cię 

- 

bociany wracają!!!!

-
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żartowałem

po co mają?

Gdzie wracać?

Jak to wszystko łącznie z pogodą zmienia się?

Za przyzwoleniem twoim?

 Wszystkie polityczne i artystyczne sprzeczności i różne emocjo-

nalne rejestry, do których odwołuje się dramat Demirskiego, wybrzmie-

wają właśnie w tym obszernie zacytowanym tu fragmencie. Gniewna 

krytyka zaprzepaszczenia „zdobyczy naszych socjalnych”, rozczarowa-

nie tym, co zostało z rewolucji po latach - wspomnieniem realnej krwa-

wej masakry. A wszystko jednocześnie połączone jest z dużą bliskością 

do atakowanej czy krytykowanej osoby, istniejącej w tekście zarazem 

jako matka - i pars pro toto całej polskiej wspólnoty. Dochodzą do tego 

jeszcze koszmarne przejścia z przeszłości, cienie wyrzutów sumienia, a 

może prawdziwe wyrzuty? Dlatego praca nad tą zatytułowaną „Prze-

mówienie Feliksa” sceną wymaga wyjątkowej uwagi, skupienia i precy-

zji. 

 Idąc za wskazówkami tak Zapasiewicza, jak i Strzępki, zaczynam 

tu od zaakcentowania mocnych punktów, jakby ścian, na których wspie-

ra się tekst, z których „osuwają się” dalsze myśli, skojarzenia, emocje. 

Jednocześnie trzeba pamiętać, by słów takich, jak „miłość”, „nienawiść” 

czy „ból” nie wypowiadać przesadnie „dramatycznie”, nie wkładać w 

nie emocjonalnej nadekspresji, która paradoksalnie szkodzi prawdzie. 

„Sposób ten prowadzi do tautologii, polegającej na tym, że wypowiada-

ne słowo zostaje przypisane swemu dosłownemu znaczeniu. Słowom 

takim, jak <<kocham>>, <<nienawidzę>> ,<<zazdroszczę>>, <<miło-
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ść>>, <<gniew>>, a nawet <<smutno mi>>, <<cieszę się>>, przypisuje 

się najbardziej banalne wyobrażenia” - przestrzegał Zapasiewicz. 

 Jednocześnie to te słowa, które odsyłają do kategorycznych, gra-

nicznych, nieodwołalnych może kategorii, są nieraz powtarzane. Mocne 

i bezpośrednie emocjonalne wyznania - „Żal mi cię” i zaraz po drugim 

„nienawidzę cię” - to  obecne w cytowanej scenie przykłady takich 

punktów, „słupów”. Z nich wychodzą intelektualne dygresje, porówna-

nia, rozwinięcia opisów stanów emocjonalnych, psychicznych - rytm 

jednak nadają powtarzane „słupy”, podstawowe, akcentowane frazy. U 

Demirskiego przechodzą one nieraz w kaskady monologów, z którymi 

autor ten jest kojarzony. Wbrew pozorom, monologi te wcale nie muszą 

być czymś sztucznym, nienaturalnym, obcym precyzyjnie podsłuchanej 

przez pisarza porównywanego do Różewicza kolokwialności języka. Jak 

pisze Shurtleff o monologach-wyznaniach: 

„Solilokwia przyjmowane są przez aktorów z  wielką podejrzliwością 
jako nikczemne i zatrważającego narzędzie wynalezione przez pisa-
rzy, głównie przez przez Szekspira, do torturowania aktorów. Non-
sens. Solilokwia nie są narzędziem scenicznym; pochodzą one prosto 
z życia. Mówimy do siebie nieustająco. Gdyby aktor czerpał z życia, a 
nie scenicznych konwencji, znalazłby odpowiedź na wszystko, co za-
chodzi w sztuce“.  12

 Tak jest też z monologami Demirskiego. Nie są one czymś sz-

tucznym, w złym sensie „teatralnym” - a rodzajem psychicznej wiwi-

sekcji. Nie są, a przynajmniej nie zawsze są, politycznymi manifestami. 

A może raczej - czy politycznym manifestem nie jest monolog we-

wnętrzny obywatela oglądającego z irytacją telewizyjne wiadomości, 

pracownika pobierającego niegodną pensję? Wreszcie, strumień świa-

 Michael Shurtleff, dz. cyt. s. 136.12
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domości w gabinecie psychoterapeuty, bo Demirski mówi przede 

wszystkim o psychicznych skutkach ekonomicznych i politycznych pro-

cesów. Już przy okazji wydania tomu dramatów  Demirskiego „Parafra-

zy”, na długo przed premierami omawianych tu przeze mnie spektakli i 

sztuk, Joanna Krakowska pisała w eseju „Demi(d)ramy”: 

„Współcześnie drama kojarzy się także, a może przede wszystkim, z 

metodami psychoterapeutycznymi. Psychodramę i socjodramę stosuje 

się w pedagogice i terapii grupowej. Skoro teatr bywa taką terapią, to 

demi(d)ramy mogą z powodzeniem pełnić tę rolę, nawet jeśli nie dają 

gwarancji rozwiązania zbiorowych konfliktów, a wręcz przeciwnie - 

mogą je zaogniać” .13

Po „Bitwie…” i „Nie-boskiej…” przeświadczenie o terapeutycznym 

charakterze czy znaczeniu psychologicznej tematyki w teatrze Demirskiego i 

Strzępki narastało na znaczeniu. „Depresja  i terapia to dwa powracające od 

kilku lat w twórczości Demirskiego wątki” - pisał Witold Mrozek przy okazji 

premiery „Marca 1968. Dobrze żyjcie, to najlepsza zemsta” .  „Jedynym do14 -

stępnym pragnieniem staje się możliwość poskarżenia się: jak jest nam cieżko, 

źle, jak nam nic nie wychodzi, pomimo największych wysiłków, jacy jesteśmy 

znerwicowani…” - opisywała „Nie-boską…” Beata Guczalska; „najskutecz-

niejszy teatralny seans terapeutyczny ostatnich lat” - podsumowywał „Triumf 

woli” Michał Centkowski . 15

 Joanna Krakowska „Demi(d)ramy”, w „Parafrazy”, Warszawa 2012, s. 478.13

 Witold Mrozek, „Marzec ’68 według Strzępki i Demirskiego. Poetycki zwrot 14

w twórczości duetu”, Wyborcza.pl, 16 maja 2016, http://wyborcza.pl/
1,75410,20080450,dobrze-zyjcie-marzec-68-wedlug-strzepki-i-demirskiego-
.html. 

 Michał Centkowski, „Najskuteczniejszy seans terapeutyczny”, „Newswe15 -
ek”, 2017, nr 4. 
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Rozdział 3. Walka z wypartym, czyli skuteczność 
teatru 

Terapia zajmuje się między innymi tym, co wyparte.  W odbiorze 

przez krytyków i publicystów „Bitwy warszawskiej 1920” zwracało 

moją uwagę szczególne „wyrzucanie z polskości” historycznej postaci 

Dzierżyńskiego - a zarazem mojej postaci scenicznej. Dotykając tabu, 

„Bitwa… jest jednak tak mocnym spektaklem nie tylko ze względu na te 

błyskotliwe analizy symbolicznej przestrzeni pamiętania, ale i dzięki 

potencjałowi afektywnego oddziaływania na widza, pracy na jego emo-

cjach – tych wypływających z reakcji na poruszanie tożsamościowych 

elementów polskiej kultury i tych wywołanych prostymi środkami te-

atralnego medium” - pisała badaczka pamięci zbiorowej Maria Kobiel-

ska w „Didaskaliach” . „Afektywnych” reakcji na Dzierżyńskiego było 16

wiele. Co jest dla mnie o tyle cenne, że dowodzi, iż spektakl stał się 

platformą komunikacji, platformą sprawy, do której trzeba się ustosun-

kować.

Najdalej chyba poszedł na łamach „Do Rzeczy” Andrzej Horuba-

ła, pisząc: „Przecież jeśli istnieje jakaś granica narodowej apostazji, to 

zarówno Klata, jak i duet twórczy Demirski/Strzępka z pochwałą Dzier-

żyńskiego tę granicę przekroczyli”. W opinii Horubały wystawienie „Bi-

twy warszawskiej 1920” powinno „skłaniać raczej do kroków admini-

stracyjnych, jak na przykład odebrania Janowi Klacie dyrekcji narodo-

wej sceny? Pół roku chyba starczy” . Horubała zatytułował swój tekst 17

  Maria Kobielska, „Poszerzenie pola bitwy”, „Didaskalia”, nr 117 (paździer16 -
nik 2013).

 Andrzej Horubała, „Teatr narodowej zdrady”, „Do Rzeczy” 2013, nr 23.17
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„Teatr narodowej zdrady”. Niuansowanie i aktorską obronę postaci 

wziął za „pochwałę”, przesłankę do jakiegoś „wypisania się z narodu 

polskiego”, a swojej recenzji nadał charakter donosu - apelu do władz. 

Ale i łagodniejsze wypowiedzi, doceniające artystyczną stronę 

spektaklu i wchodzące z nim w dialog na innych zasadach, podkreślały 

oburzenie próbą zniuansowania oceny rewolucji i rządów komunistów 

w Polsce. Głos taki sformułowała m.in. publicystka i dziennikarka Li-

lianna Sonik, w latach PRL członkini opozycji antykomunistycznej. 

Warto zwrócić tu uwagę, że „Bitwa warszawska 1920” znalazła się na 

łamach gazet miejsce poza również poza przestrzenią zazwyczaj po-

święcaną na recenzje teatralne.

„My przez dwa dni o <<Bitwie>> rozmawialiśmy” - napisała So-

nik.   „Dzierżyński - też od nas, ale po przeciwnej strome” - określiła tę 

postać. Dowodem na niesłuszność i absurdalność scenicznego przekazu 

miało być jednak osobiste doświadczenie recenzentki, formułowane w 

familiarnym tonie.

„Na praktykach robotniczych w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-

Warzywnego nalewałam do słoików wrzący ocet; obok robiła to samo 

kobieta w ósmym miesiącu ciąży, i ona ten ocet tak od lat, osiem go-

dzin dziennie i sześć (!) dni w tygodniu... Pani Moniko i panie Pawle, 

właśnie tak wyglądał raj PRL”

 

 - pisze dalej Sonik, w pouczającym tonie, określając światopogląd du-

etu (z zastrzeżeniem: „trochę tylko upraszczając”) jako „lewacki”. War-

to zauważyć, że odpowiedzią na wieloznaczną teatralną groteskę jest tu 

proste publicystyczne sprowadzenie do absurdu i przesada: „raj PRL”, 

jakby na scenie ktoś nazywał PRL „rajem”. 
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Krytyk teatralny Jacek Sieradzki z kolei na łamach „Odry” okre-

ślił spektakl jako „bolszewicki” , tytułując swoją recenzję zaczepnie 

„Teatr im. Dzierżyńskiego”. Zastrzegł jednak, że przymiotnik „bolsze-

wicki” nie ma tu charakteru inwektywy, a raczej dotyczy radykalizmu i 

maksymalizmu przekazu.

„[R]zewny i żarliwy Feliks tęskni do łopotu bocianich skrzydeł, śpie-

wa poezję romantyków, opowiada, jak walczył do krwi ostatniej (co 

prawda nie swojej), by każde dziecko ludu pracującego miast i wsi 

miało w szkole prawo do bułki z masłem. I jest w tym swoim lirycz-

no-bajędowym agitowaniu naprawdę złowieszczo uwodzicielski”18

- podsumował moją rolę Sieradzki, dodając że: „Dzierżyński, Piłsudski, 

Witos są figurkami wyciętymi z podręcznika historii, którymi się obraca, 

które się zderza, którymi się manipuluje, żeby z ich pomocą mówić 

mocno, z furią, o narodowej wyobraźni, przez te postacie meblowanej 

czy może zagracanej. I o współczesności, którą ich cienie przywaliły”. 

Sieradzki możliwość powstania spektaklu wskazywał poniekąd jako 

dowód na to, że zawarte w nim ironiczne uwagi na temat kształtu pol-

skiej niepodległości nie mają do końca podstaw:  „W ramach naszej 

<<nie wiadomo od czego>> niepodległości mają pełne prawo z wiarą i 

wigorem zakładać Teatr im. Dzierżyńskiego, podobnie jak ja mam pra-

wo z ich widowni pełen niesmaku i złości wychodzić”.

Z kolei związany z „Krytyką Polityczną” Witold Mrozek pisał w 

„Wyborczej”:  „Czekista Dzierżyński oskarża potomnych o zbyt łatwe 

wyrzekanie się zdobyczy w rodzaju ośmiogodzinnego dnia pracy, ubez-

pieczeń, urlopów. Ich zanikanie oznacza, że unieważniony zostaje cały 

 Jacek Sieradzki, „Teatr im. Dzierżyńskiego”, „Odra” 2013, nr 10.18
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dramat XX wieku, w którym różne nurty lewicy przelewały za sprawie-

dliwsze społeczeństwo krew swoją i cudzą. Bolszewicy - znacznie czę-

ściej cudzą” .19

Co można zauważyć w powyżej artykułach? Spektakl staje w 

centrum sporu o kształt transformacji ustrojowej, o spuściznę polskiej i 

światowej lewicy, wreszcie - o sposób postrzegania historii. Przede 

wszystkim zaś, muszę to zauważyć, działa tu grana przeze mnie postać - 

jak napisała w Dwutygodniku Joanna Wichowska, „[f]igura Dzierżyń-

skiego (Marcin Czarnik) jątrzy w tym zestawie najbardziej” . 20

Niewiele miejsca poświęca się tu jakościom teatralnym, czy sposobowi, 

w jaki postać jest prowadzona czy budowana. Prowokuje natomiast do 

wyrażania własnych doświadczeń, poglądów, jakiegoś tłumaczenia się z 

biografii. 

Oczywiście, nie mnie oceniać, na ile aktor stał się tu nośnikiem 

sprawy, a na ile dzisiejsi recenzenci po prostu nie piszą o aktorstwie – 

bo nie umieją, bo nie chcą, bo nie ma to redakcyjnego zapotrzebowania.

Jeśli już, to mówi się o tym, w jaki sposób postać Feliksa oddzia-

łuje na widza - Dzierżyński „złowieszczo uwodzicielski”, „ma w sobie 

spory magnetyzm”.

Wichowska widzi w otwierającej spektakl scenie coś w rodzaju 

syntezy komunikatu przedstawienia, zapowiedzi sprawy, o którą tu cho-

dzi. „Pierwszy cios jest niezwykle celny: bezzębny czekista, symbol kr-

wawego terroru, daje nam lekcję niełatwego, krytycznego, norwidow-

skiego patriotyzmu”.

 Witold Mrozek, „Weekend oskarżeń w Starym”, „Gazeta Wyborcza” 2013, 19

nr 147 (26 czerwca), s. 18. 

 Joanna Wichowska, „Nic nie działa”, https://www.dwutygodnik.com/arty20 -
kul/4617-nic-nie-dziala.html.
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Emocje, które budzi „manipulowanie figurkami”, które budzi 

moja postać, zbudowana z historycznych refleksów i mojej własnej we-

wnętrznej pracy, można być może wpisać w strategię „ahistoryczności”, 

o której Joanna Krakowska pisała w „Dwutygodniku”: 

„Ahistoryczność to na ogół arogancja, bezczelność, prowokacja, ma-

nifestacyjna ignorancja. Ale może polegać także na świadomym od-

wróceniu wektorów interpretacyjnych albo na swoiście pojętej zdra-

dzie – zdradzie własnej formacji albo wręcz samej/samego siebie. (...) 

PRL może być składem amunicji dla krytyków demokracji i kapitali-

zmu ze względu na swój projekt zacofanej modernizacji, zdobyczy 

socjalnych, choć niehumanitarnych, kultury masowo-inteligenckiej, 

szerokiej szarej strefy oraz parabolicznej sztuki. Pytania, które w tej 

chwili nas nurtują, zyskują nieoczekiwany rezonans, kiedy ich kry-

tyczna słuszność łączy się z demagogiczną egzemplifikacją wyprowa-

dzoną z przeszłości” .21

„Ahistoryczność” nie polega koniecznie na tworzeniu postaci 

wbrew historycznym faktom, ale wbrew sposobowi, w jaki zazwyczaj 

opowiada się historię. Trudno chyba o lepszy dowód słuszności tez Kra-

kowskiej, niż oburzenie wokół mojej postaci Dzierżyńskiego - użytego 

tu wbrew przyjętym „wektorom interpretacyjnym” w obronie „zacofanej 

modernizacji” i „zdobyczy socjalnych, choć niehumanitarnych”. To o 

tyle ironiczne, że Krakowska jako cezurę „końca teatru krytycznego” 

podawała akurat „bezkrytyczny” według niej, entuzjazm wobec teatru 

Strzępki i Demirskiego, mający jej zdaniem towarzyszyć twórcom od 

premiery „W imię Jakuba S.”, czyli od grudnia 2011 - półtora roku 

 Joanna Krakowska, „Ahistoryczne, krytyczne”, „Dwutygodnik”, https://21

www.dwutygodnik.com/artykul/5138-ahistoryczne-krytyczne.html.
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przed premierą „Bitwy warszawskiej 1920”. Dowodem na emocje, które 

może budzić stosowanie strategii ahistoryczności, jest polemiczny tekst 

Tadeusza Kornasia z „Didaskaliów”, oburzonego entuzjastycznym przy-

jęciem naszego spektaklu przez część krytyki. Kornaś, teatrolog skupio-

ny na teatrze antropologicznym, tradycji „Gardzienic” i z reguły daleki 

od otwarcie politycznych wypowiedzi, pisał:

„Kluczową postacią w spektaklu Demirskiego i Strzępki jest Feliks 

Dzierżyński. Do niego należy początek i koniec przedstawienia. Jest, 

oczywiście, figurą niejednoznaczną, co chcę od razu podkreślić, by 

nie być posądzonym o to, że jego <<skomplikowania>> nie zauważy-

łem>>. Strzępka i Demirski nie kreują go bynajmniej na świetlanego 

bohatera. Jednak jest on postacią, do której należy finałowy przekaz. 

(…) Przekaz jest taki, że oto – jak przemawia do widzów Dzierżyński 

– wyrzekliśmy się ubezpieczeń, ośmiogodzinnego dnia pracy czy tam, 

o ile dobrze pamiętam, urlopów. Że oto w ten sposób, wyrzekając się 

tych dążeń, unieważniamy zdobycze rewolucyjnej lewicy – to już 

moja dopowiedź pożyczona od jednego z recenzentów” .22

Przekaz ten Kornasia zdecydowanie oburzył:

„[W]ykorzystanie Dzierżyńskiego jako tuby do głoszenia <<krytycz-

nych>> i <<odautorskich>> poglądów twórców przedstawienia (jak 

zinterpretowało to wielu recenzentów) jest żenujące. Gdy czytam, że 

jest on w tym spektaklu <<budzącym sumienia norwidowskim Pola-

kiem>>, to się dziwię”.

 Tadeusz Kornaś, „Po premierze”, „Didaskalia” 2013, nr 117.22
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W puencie swojego tekstu Kornaś o wykluczeniu Dzierżyńskiego z pol-

skości:

„Wrócę więc na koniec do <<wieloznaczności>> spektaklu. Dzier-

żyński zamienia w ostatniej scenie wojskowy szynel na garnitur. Daje 

to nowy wymiar przedstawieniu. Czyżby to <<nowy ruski>> pouczał 

Matkę Polkę o prawach pracowniczych? To mi dopiero sztuka kry-

tyczna”.

Przeprowadzone przez Kornasia równanie „Dzierżyński + garnitur = 

<<nowy ruski>>”  dość jasno pokazuje, że niezależnie od Norwida, sz-

lacheckich korzeni i całej przeprowadzonej przeze mnie pracy, dla czę-

ści odbiorców Feliks zawsze będzie należał tylko do historii Rosji, kie-

dyś radzieckiej, dziś putinowskiej.

Jednak Strzępka i Demirski z typowym dla siebie refleksem po-

przedzili lub przynajmniej spotkali się z falą nowego zainteresowania i 

gotowości do reinterpetacji postaci Dzierżyńskiego. Niespełna rok po 

spektaklu w krakowskim wydawnictwie „Znak” ukazała się nieoczywi-

sta biografia „Dzierżyński. Miłość i rewolucja” autorstwa Sylwii Fro-

łow.

Rozdział 4. Konflikt i sprzeczności, czyli o identy-
fikacji z postacią 

 Michael Shurtleff zwraca uwagę, że obok intelektualnego namy-

słu nad rolą, przemyślenia jej kształtu, doświadczeń życiowych postaci, 
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jej poglądów i psychologicznego rysu - bardzo ważne jest nadanie jej 

bardzo konkretnego punktu wyjścia w każdej scenie. Punkt ten nazywa 

„chwilą przed”. Szeroka praca nad postacią powinna pozostawać cały 

czas w tyle głowy, ale moment, z którego zaczyna się scenę, powinien 

być skupiony na konkretnej sytuacji, konkretnej emocji, fragmencie 

tego tła. Shurtleff pisze:  

„Zauważyłem, że aktorzy skłonni są do grzebania się w uogólnienia-

ch. Nie potrafią w konkretnym momencie sceny zastosować ani in-

formacji, które zebrali, ani analizy poszczególnych działań. Im bar-

dziej konkretna , bardziej zogniskowana chwila przed, tym lepiej wy-

pada cała scena. Chwila przed wymaga od aktora szczególnego emo-

cjonalnego oddania. Sam intelekt nie wystarczy; w aktorstwie intelekt 

jest przydatny, jeśli prowadzi cię do własnych emocji. Nie wystarczy 

przemyśleć, jaka powinna być chwila przed; trzeba to przespać, zato-

pić się w niej, poddać jej“ .23

„Zatopić się” w przeszłości, w uczuciach wyobrażonego, ale jed-

nak opartego na historycznych podstawach Dzierżyńskiego - to prowa-

dzi prosto do pytania  - czy np. można utożsamić się z „czerwonym ka-

tem”, „krwawym Feliksem”? To pytanie powracać musiało u tych z wi-

dzów, których „Bitwa…” szczególnie poruszyła lub po prostu oburzyła.

Literaturoznawczyni i kulturoznawczyni dr Katarzyna Czeczot 

zajmowała się właśnie zagadnieniem identyfikacji w teatrze Strzępki i 

Demirskiego. W swoim tekście „Crossdresiarstwo! Strategie utożsamie-

nia w teatrze Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego”, opublikowanym w 

poświęconym duetowi „Notatniku Teatralnym”, Czeczot przypomniała o 

 Michael Shurtleff, dz. cyt., s. 63-64.23
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klasycznym już rozróżnieniu Bertolda Brechta między teatralną „identy-

fikacją” a „politycznością”, czy „historycyzacją” teatru. To z niego wy-

wodził się słynny Brechtowski „V-effekt”, efekt obcości. Identyfikacja z 

postacią ma w ujęciu Brechta prowadzić do teatru naiwnego, do senty-

mentalnego rozmycia się świadomości politycznej widza w roli. Za to 

efekt obcości - do krytycznej świadomości, do uświadomienia sobie 

procesów ekonomicznych i politycznych, którymi podlegają widzowie, 

bohaterowie sztuk, a co za tym idzie - po prostu należący do różnych 

klas społecznych członkowie nowoczesnego społeczeństwa. Chodzi o 

„oczyszczenie sceny i widowni z wszelkiej magii”, o to, by nie dopuścić 

do identyfikacji aktora z postacią. Krytyczne myślenie, historia - czyli 

świadomość politycznych procesów, mechanizmów władzy, działania 

ekonomii - ma zająć miejsce przeszkadzającemu jej emocjonalnemu za-

angażowania. 

U Strzępki i  Demirskiego jest inaczej; tę sprzeczność próbuje się 

tu znieść. Owszem, wskazuje się na teatralne i społeczne „tu i teraz” 

jako kontrapunkt do czasów, o których się opowiada. Ale emocjonalne 

utożsamienie odgrywa bardzo dużą rolę w tym teatrze.

Katarzyna Czeczot odwołuje się do feministycznej badaczki Elin 

Diamond, twierdzącej, że „z pewnością teza Brechta o tym, że identyfi-

kacja wyklucza wysiłek widza na rzecz historycyzacji, powinna zostać 

zrewidowana” . 24

 Elin Diamond, „Unmaking Mimesis: Essays on Feminism and Theater”, 24

London-New York, 2006, s. 111, cyt. za: Katarzyna Czeczot, dz. cyt.	
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Czeczot stwierdza wręcz, że „możliwości i granice utożsamienia 

stanowią temat zasadniczy dla teatru Strzępki i Demirskiego” . Czeczot 25

pisała swój artykuł w 2011 r., a zatem jeszcze przed „Bitwą Warszawską 

1920” i „Nie-boską komedią. Wszystko powiem Bogu!”. Z perspektywy 

aktora uczestnika obu tych przedstawień, zgadzam się z opinią Czeczot. 

W kolejnych latach pracy duetu temat możliwości i granic utożsamienia 

był rozwijany.

Bo czy nie próba wywołania utożsamienia widza z „krwawym 

Feliksem” wywołała największy skandal w odbiorze „Bitwy…”? Czy 

nie próba empatyzowania z Hrabią Henrykiem/Zygmuntem Krasińskim, 

zrozumienia jego antysemickich obsesji, wywołała - zupełnie inaczej 

nacechowane politycznie - oburzenie po Demirskiego przepisaniu „Nie-

boskiej komedii…”?

O problemie utożsamienia z Dzierżyńskim już pisałem. Teraz 

zajmę się Hrabią Henrykiem. Faktycznie, wbrew typowo rozumianym 

założeniom politycznego teatru Brechtowskiego, praca nad tą rolą w za-

łożeniach już obecnych w tekście opierała się na co najmniej potrójnym 

utożsamieniu. Po pierwsze, utożsamieniu się aktora (mnie, Marcina 

Czarnika) ze współczesną fikcyjną postacią dramatu Pawła Demirskiego 

(Hrabiego Henryka), po drugie na zakładanym przez Demirskiego utoż-

samieniu historycznego pisarza (Zygmunta Krasińskiego) z postaciami 

napisanego przez niego klasycznego dramatu (Hrabią Henrykiem, ale 

też Pankracym). To z tego konglomeratu: wyobrażonego na podstawie 

listów i świadectw współczesnych historycznego Krasińskiego, fikcyj-

 Katarzyna Czeczot, „Crossdresiarstwo! Strategie utożsamienia i identyfi25 -
kacji w teatrze Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego”, „Notatnik Teatralny” 
2011, nr 64-65, s. 89.
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nych postaci z jego dramatu oraz poetyckiej fantazji dzisiejszego drama-

topisarza - powstały postacie Demirskiego.

Po trzecie wreszcie, z zamierzonego przez autora utożsamienia 

dzisiejszych lęków, dzisiejszych napięć społecznych - z tymi, które tra-

piły Krasińskiego w jego epoce.

To ostatnie utożsamienie zauważone zostało przez recenzentów.  

„Wszyscy jesteśmy Henrykiem/Krasińskim - żyjąc u schyłku starego 

świata, odczuwamy lęk przed przyszłością.(...) Wszyscy jesteśmy też 

dziećmi Pankracego - bo żyjemy w czasach porewolucyjnych, a więk-

szość z nas na rewolucji skorzystała”

 

- pisał o „Nie-boskiej komedii. Wszystko powiem Bogu!” Witold Mro-

zek w recenzji opublikowanej w „Gazecie Wyborczej” .26

Przeprowadzana przez moją postać w teatrze sprawa prowadzi nie tylko 

do psychologicznego widza utożsamienia z postacią i jej egzystencjal-

nymi lękami, ale też do rozpoznania wspólnych punktów w sytuacji spo-

łecznej widza - i sytuacji społecznej postaci.

Czeczot w swoim tekście - pochodzącym, jak już powiedziałem, 

z innego czasu twórczości Strzępki i Demirskiego niż opisywane tu role 

- utożsamienia w teatrze duetu szuka w porozumieniu widza z aktorem, 

a nie tylko czy nie przede wszystkim z graną przez niego postacią. 

Dotyczyło to, jak się zdaje, bardziej spektakli przygotowywanych 

przez Strzępkę i Demirskiego w Teatrze Dramatycznym im. Szaniaw-

skiego Wałbrzychu. W „Był sobie Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej” 

czy „O dobru” były odniesienia do sytuacji teatru w mieście czy teatru 

 Witold Mrozek, „Nie-boska komedia Strzępki i Demirskiego. Rok po skan26 -
dalu”, „Gazeta Wyborcza” 24 grudnia 2014.
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w Polsce w ogóle, do recenzji przedstawień Strzępki i Demirskiego - 

wszystko przepuszczone przez sytuację aktora w teatrze w peryferyj-

nym, dotkniętym przemianami ustrojowymi i ekonomicznymi mieście.   

Jednak również w „Nie-Boskiej komedii. Wszystko powiem 

Bogu” pojawiają się takie elementy. Momenty, w których gra się realną 

tożsamością aktora. Przede wszystkim to ten fragment:

HRABIA HENRYK (Małgorzata) 

Bałem się wielu rzeczy przez całe życie  

Bać się było krzyżem moim 

który przybrałem jak imiona na chrzcie 

Napoleon Stanisław Adam 

HRABIA HENRYK (Marcin) 

Feliks  

HRABIA HENRYK (Małgorzata) 

Zygmunt 

Ale nawet w najbardziej najbardziej strasznej egzaltacji młodzieńczej 

w której bałem się że za każdym drzewem na polowaniu czai się dia-

beł  

Ale pomimo tego jeździłem na polowania  

Ale nie to  

Nie tego że  

Ktoś o takim nazwisku  

HRABIA HENRYK (Marcin) 

Hajewska 

HRABIA HENRYK (Małgorzata) 

ma być mnie odwzorowaniem na scenie  

A jeszcze ojca  
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HRABIA HENRYK (Marcin) 

Piekła zawsze się bałem  

Wiem co to oparzenie swąd skóry pieczenie żelazem  

jako dziecko złapałem rozgrzaną fajerkę z kuchni zapiekło zaskowy-

czało  

więc już od trzeciego roku życia piekło z jego ogniem swądem było 

mi bliskie  

i straszne  

ale nie takie nazwisko w mojej roli 

HRABIA HENRYK (Małgorzata) 

Czarnik…. 

HRABIA HENRYK (Marcin) 

Do tego z Oświęcimia gdzie moja noga nie stanęła  

O jak banalnie  

Swoją drogą zabawne że nie starczyło mi wyobraźni dla ostatniego 

kręgu piekła 

Gdzie będzie mnie mówił człowiek z Oświęcimia  

I jakoś brukał mnie swoim jednak nazwiskiem 

Tam gdzie zabili żydków w dużej ilości jakbym ja za to był odpowie-

dzialny

 Aluzja do miejsca mojego urodzenia - Oświęcimia, do  nieszla-

checkiego „jednak” nazwiska („jednak” - bo przecież początkowo na-

zwiska przysługiwały tylko szlachcie) - ma nie tylko budować efekt 

komiczny. Pokazuje również rozdarcie tego spektaklu między „wtedy” a 

„teraz”, zawieszenie w czasie, wskazujące zarazem na obcość, inność 

„tamtych” czasów od tego, co znamy z własnego doświadczenia albo 

nawet pamiętamy od rodziców i dziadków. Zderzenie monstrualnej 

zbrodni Auschwitz, od której Hrabia Henryk się odcina z  pogardliwym 

określeniem „żydki”. Do tego buduje napięcie w samym aktorze - wy-

chowany w cieniu muzeum obozu zagłady, kreuję postać, która zbrodnie 
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Zagłady albo bagatelizuje, albo co najmniej głęboko dystansuje się od 

potwornego ciężaru ich powagi. 

 Wreszcie, na tej samej zasadzie zderza się tu dziewiętnasto-

wieczny antysemityzm arystokratycznych konserwatystów z dwudzie-

stowiecznym antysemityzmem hitlerowców. To, jak jeden na drugi 

wpływał, a także jak obecność Krasińskiego w szkolnym kanonie po-

działała na postawy Polaków podczas II wojny światowej i na dzisiejszy 

ich stosunek do Żydów - to dramatyczne pytania stawiane przez tekst 

Demirskiego. 

 Oskarżenie Krasińskiego o dwudziestowieczny, brutalny i tra-

giczny w skutkach antysemityzm w tekście reprezentuje m.in. postać 

Auschwitz Tour, grana przez Małgorzatę Zawadzką. To również postać 

o ironicznym, podwójnym znaczeniu - już jej sceniczne „imię” odnosi 

się do zbanalizowania tematu Zagłady; czuje się to zwłaszcza w Krako-

wie, wśród wszechobecnym pojazdów turystycznych z napisem „Au-

schwitz - Wieliczka - Rynek”. 

AUSCHWITZ TOUR  
Za te słowa  Które napisałeś sto lat temu  
I które teraz huczą po szkołach średnich wyssanych z mlekiem matki  
Które stały się  
Tak akurat się stały kamykiem dorzuconym do lawiny która nas  - Ich  

PRZECHRZTA (Marta) 
Kamykiem? 

AUSCHWITZ TOUR  
I teraz straszę naprawdę  
To przychodzi jak fala gorąca taki skurcz strach 
Co ja kurwa narobiłem  
Czy to może rzeczywiście ja 
Tak się ma jak się czasem za bardzo dorzuci że tak powiem do pieca 
w tekście  
I potem strach  
Niby literki a potem strach 
Zrobisz coś a potem strach całe życie  

HRABIA HENRYK (Marcin) 
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Tak  Dobrze 
Ja mogę się przyznać wziąć odpowiedzialność    Dobrze  
Ale z takim nastawieniem to akurat wszyscy My powinniśmy  
Mieć poczucie winy jak góry SYJAMU 

 Kto odpowiada za antysemityzm Hrabiego Henryka i zarazem 

Zygmunta Krasińskiego? Jak rozumieć tę obsesję postaci? Warto tu za 

wybitną badaczką polskiego romantyzmu Marią Janion przedstawić, w 

jakich realiach i w cieniu jakich poglądów wyrastał Hrabia Henryk - 

czyli sam Krasiński. W książce „Bohater, spisek, śmierć. Studia żydow-

skie” Janion przytacza dyskusje o Żydach, które polscy i europejscy 

konserwatywni autorzy toczyli na przełomie XVIII i XIX wieku, i które 

były ważną częścią życia domu Krasińskich - konserwatywnych arysto-

kratów. 

Lęk przed rewolucją ściśle związany jest w tym światopoglądzie 

z lękiem przed Żydami. Jak przypomina Janion, wielowiekowej dys-

kryminacji prawnej Żydów położyła kres Rewolucja Francuska:

Konstytuanta w dniu 27 września 1791 przyznała Żydom prawa oby-

watelskie, warunkiem ich zdobycia czyniąc złożenie przysięgi obywa-

telskiej, co większość Żydów uczyniła. Zdjęcie z Żydów dyskrymina-

cji prawnej wywołało silne reakcje ze strony chrześcijańskich kon-

serwatystów. W obszernym artykule z roku 1806 O Żydach słynny 

tradycjonalista Louis de Bonald ostrzegał przed straszliwymi skutka-

mi emancypacji Żydów. Ciąży przecież na nich przekleństwo Boże za 

wielką zbrodnię bogobójstwa; z natury są wiarołomni, nienawidzą 

chrześcijan. Ci <<mogą dać się Żydom oszukiwać, ale nie powinni 

dać się przez nich rządzić>>. Wyemancypowani Żydzi mogą stać się 

jeszcze gorsi niż dotąd; to po prostu dzikie bestie - dana im wolność 

wyzwoli ich przyrodzone <<niskie instynkty>>”.
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Rewolucja Francuska była tym, czego najbardziej bali się kon-

serwatywni arystokraci. To, że Napoleon, którego postrzegali jako jej 

kontynuatora, zagrożenie dla tradycyjnych tronów i rodzin panujących 

spotyka się z Żydami, uruchamiało w nich - a zatem i w mojej postaci, i 

w jej ojcu - myślenie mityczne i spiskowe. Jak pisze Janion:

„Myślenie o Żydach jako o potędze złowrogiej, zaciekle pragnącej 

szkodzić chrześcijaństwu, zostało pobudzone wskutek zwołania przez 

Napoleona do Paryża zgromadzenia przedstawicieli Żydów z wszyst-

kich krajów będących pod francuską kontrolą oraz w lutym 1807  - 

Wielkiego Sanhendrynu. Napoleon jako Uzurpator, oczekiwany Me-

sjasz żydowski, Antychryst - i Żydzi, to było połączenie mitotwórcze. 

(…) dla wielu to zgromadzenie radzących Żydów to była realizacja 

fantazmatu, od którego wiało grozą”. 

Wtedy tradycyjny chrześcijański antyjudaizm staje się nowocze-

snym antysemityzmem. Jeden z czołowych, najbardziej wpływowych 

konserwatywnych intelektualistów, przebywający na rosyjskim dworze 

francuski emigrant Joseph de Maistre 

„nazywał żydów przeklętą sektą, inspirującą wszelkie rewolucje. 

<<Ich pieniądze, ich nienawiść i ich talenty są na usługach wielkich 

spisków>>” 

Jak pisze Janion, eseista Isaiah Berlin „wydobywał z de Maistre’a 

<<zaabsorbowanie krwią i śmiercią, co nie jest bez znaczenia dla od-

działywania na wyobraźnię Zygmunta Krasińskiego”. De Maistre był 

jednym z czołowych krytyków rewolucji, wpływał na umysły arystokra-

cji tamtych czasów. Sam ojciec poety, mający na niego duży wpływ 
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hrabia generał Wincenty Krasiński, popełnił w 1818 dzieło zatytułowane 

„Aperçu sur les Juifs de Pologne” - czyli „Spojrzenie na Żydów w Pol-

sce”. Janion tak rekonstruuje jej treść:

„Generał żywił przekonanie, że Żydzi z własnego wyboru stanowią 

odizolowany naród <<wewnątrz narodu>>, <<zawsze uciskani, za-

wsze zjednoczeni, dążą do swego celu, czekając na nowego Mesjasza, 

a nie wierząc w tego, którego my czcimy>> . W ten sposób <<stano-

wią dla każdego rządu trudność nie do pokonania >> (…) W istocie 

zależni są od <<nieznanych przywódców>>,  jako podwładni <<jed-

nego Zwierzchnika, który zależy od Zwierzchnika generalnego, rezy-

dującego w Azji i noszącego tytuł Księcia niewolnistwa >>. Zrozu-

miałe, że prowadzeni niewidzialną ręką, znoszą się ze sobą za pomocą 

tajnych schadzek. Tak zorganizowani Żydzi <<paraliżują wszelkie 

usiłowania rządu, który zmierzałby do ich unarodowienia i nadania im 

piętna tubylczego>>. Nasz kraj jest szczególnie narażony na ich pod-

stępne działania z jakiejś odległej centrali. Generał Krasiński mówi 

jasno, czym to grozi - <<przekształceniem szlachetnej i cnotliwej Pol-

ski w drugą Judeę>>. Obrona integralności Polski w jej rycerskiej i 

katolickiej istocie objawia się tutaj jako szczyt cel usiłowań”.

 Generał Krasiński, inaczej niż np. Stanisław Staszic, jeden z 

twórców Konstytucji 3 maja, nie chciał zamykania Żydów w getcie; ch-

ciał jednak ich ścisłej kontroli przez państwo, zmiany stroju i języka, 

rejestrowania w spisach. Jak przypomina Janion, broszura Krasińskiego 

seniora wywołała polemiki. Gerard M. Witowski napisał np., że „Kiedyś 

wzgarda i odraza chroniły przed Żydami, ale teraz przechrzty <<wtar-

gnęły do świątyni przywilejów obywatelskich>> i mogą do woli psuć 

naród, a nawet kiedyś stać się <<pierwszymi w kraju figurami>>”. Wi-

towski pisał, że generał Krasiński „nie był zdolny - wskutek swej szla-
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chetności do zaproponowania właściwego i radykalnego lekarstwa. (…) 

Przymusowe ich [Żydów] odosobnienie staje się jedynym środkiem za-

radczym”. Witowskiemu nie chodziło o getto na ziemiach polskich - ch-

ciał, by zaborca-car Aleksander I, „Nasz Łaskawca”, „najlepszy z panu-

jących dziś Monarchów” przerzucił Żydów na ich własny koszt „na gra-

niach Tartarii lub gdzie indziej w południowych częściach obszernego 

Państwa”. Czyli - by rosyjski car dla dobra Polski wygnał polskich Ży-

dów na pustkowia gdzieś w środkowej Azji. 

  W klimacie takich sporów wyrastał Zygmunt Krasiński. 

Ten może długi wstęp historyczny jest konieczny, bo postać ojca, Papy 

Wincentego - granego w spektaklu przez Adama Nawojczyka - jest pod-

stawowym punktem odniesienia dla mojej postaci. Miałem zatem zagrać 

kogoś, kto jest przekonany o własnym poetyckim boskim posłannictwie, 

a zarazem niepewny siebie. Przejęty wizją wzniosłej, rycerskiej i kato-

lickiej arystokratycznej Polski - a zarazem wyrastających w warunkach 

koniunkturalnej kolaboracji swego otoczenia z rosyjskim prawosław-

nym zaborcą. Ogarnięty lękiem przed nieuchronnie przeczuwaną przez 

siebie zmianą, że „Że w miejsce władzy nadanej przez Boga  / Rozu-

miesz przez BOGA / Nagle ktoś wchodzi we władzę nadaną przez kapi-

tał”. Wreszcie, kogoś, kto próbuje zbuntować się przeciw ojcu - a zara-

zem jest głęboko przejęty jego poglądami i nastrojami. Bo choć Papa 

Wincenty teoretycznie podziela te same konserwatywne zasady, co syn, 

to powtarza wielokrotnie, że „Świat jest konstrukcją prostą  / I nieskom-

plikowaną”, zaś dla Hrabiego Henryka „Świat jest przerażającym miej-

scem”, „Świat wylądował w złej przyszłości / I to jeszcze w takim świe-

cie który przecież czułem że się zdarzy”. 

 Paweł Demirski podkreślał, że postać Hrabiego Henryka powsta-

ła z inspiracji m.in. listami Zygmunta Krasińskiego. Korespondencją, w 
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której ojciec zajmował poczesne miejsce. Stosunek do ojca jest również 

jedną z tych rzeczy, która rozszczepia postać Hrabiego Henryka na dwa 

warianty - grany przeze mnie oraz grany przez Małgorzatę Hajewską-

Krzysztofik. 

 Wielokrotnie pisano o podwójnych czy „wielokrotnie złożonych” 

postaciach w teatrze Strzępki i Demirskiego - np. o francuskim polityku 

Weygandzie, Szyfrancie, Księdzu Skorupce i Wincentym Witosie w „Bi-

twie warszawskiej 1920”  w premierowym wykonaniu Krzysztofa Glo-

bisza, czy wcześniej o dwóch bohaterach „Czterech pancernych i psa”, 

inteligencie Olgierdzie i chłopie Czereśniaku, scalonych w jedną rolę 

Marcina Pempusia w „Niech żyje wojna!”. Recenzenci widzieli w 

pierwszym formalny popis, w drugim - polityczną metaforę, pomiesza-

nie chłopskich korzeni i szlacheckich fantazji w dzisiejszych Polakach .  27

 W „Nie-boskiej…” ta strategia osiąga swoje maksimum skom-

plikowania. Hrabia Henryk jest podwójny, jednocześnie każde z nas, 

grających go aktorów, dostaje do zagrania drugą postać. Postać, która 

jest ważnym punktem odniesienia. W dodatku właściwie postać, która 

jest w głowie Henryka.  

 Mój Hrabia Henryk jest bardziej buntowniczy wobec ojca; Hra-

bia Henryk Hajewskiej-Krzysztofik reprezentuje bardziej ciągłość war-

tości i tradycji, dlatego zjawia się też jako „Przodek” - widmo czasów 

dawnej przeszłości. 

 Na potrzeby kulminacyjnej sceny, w całości zapożyczonej przez 

Demirskiego z dramatu Krasińskiego, mój Hrabia Henryk staje się swo-

im własnym przeciwnikiem, rewolucjonistą Pankracym - czyli zarazem 

koszmarem swojego ojca.  A Hrabia Henryk Małgorzaty Hajewskiej-

 Por. Joanna Wichowska, „Niech żyje wojna!”, „Dwutygodnik”, https://ww27 -
w.dwutygodnik.com/artykul/717-niech-zyje-wojna-rez-monika-strzepka.html
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Krzysztofik pozostaje Hrabią Henrykiem z oryginalnego dziewiętna-

stowiecznego tekstu.  

 Nie używaliśmy na próbach oryginalnego tekstu Krasińskiego 

poza tą jedną sceną. Od początku było wiadomo, że jest ona ważna, że 

to ważne spotkanie - ale do końca nie wiedzieliśmy, czy wejdzie w ta-

kim kształcie do spektaklu.  

 Henryk jest przede wszystkim poetą. Lęki i zagrożenia, z którymi 

się zmaga, są przede wszystkim w jego głowie, przyjmują kształt posta-

ci z jego dramatów czy wizji z dzieciństwa. I sam jest własnym wro-

giem. 

 Warto tu znów zacytować „Przesłuchanie” Shurtleffa: 

„Cokolwiek będzie główną motywacją w scenie, przeciwieństwo bę-

dzie równie prawdziwe i powinno być w niej zawarte (...). Konse-

kwencja to matka nudnego aktorstwa. (...) [W] życiu jesteśmy przy-

zwyczajeni do unikania konfliktów, uciekania od konfrontacji, uczy-

nienia naszego zbolałego życia najłatwiejszym, jak tylko możliwe. 

Ale aktor musi ukazać na scenie ten właśnie bolesny proces, a nie 

samo jego rozwiązanie“ (s. 70). 

 Wewnętrzne sprzeczności to zatem to, co napędza aktorstwo, co 

nadaje przedstawienie. Przeciwieństwa zdaniem Shurtleffa tkwią  

„w każdej scenie“, a „zadaniem aktora jest dotrzeć do nich“. 

W dramaturgii Pawła Demirskiego mamy do czynienia z wieloma kon-

fliktami naraz.  

 Konflikt ideologiczny występuje obok konfliktu osobistego, jed-

nocześnie zaś główne postaci pozostają w konflikcie z samymi sobą i 

swoimi wewnętrznymi demonami. Te demony mają nieraz twarze rodzi-
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ców. Ojciec w przypadku Hrabiego Henryka, Matka w przypadku Felik-

sa Dzierżyńskiego.  

Dla aktora konflikt na tylu poziomach to szczególne wyzwanie. Z 

widzem spektakl komunikować miał się przede wszystkim na poziomie 

lęku, uczucia coraz powszechniejszego. Lęku przed katastrofą klima-

tyczną, wojną z Rosją, powrotem faszyzmu czy „zwykłą” biedą, osobi-

stą i zawodową porażką. Dziecko, ponieważ przenosi nasze istnienie 

w niepewną przyszłość, służy u Demirskiego za soczewkę, ogniskującą 

w sobie lęki ojca.

HRABIA HENRYK (Marcin) 

Świat jest przerażającym miejscem  

Dwa razy bardziej kiedy rodzi się dziecko  

A że świat jest miejscem przerażającym wiedziałem całym ciałem 

każdym bożym skurczem w najmniejszej plecionce mięśni  

Ale z polecenia ojca  

Teraz krzyczy  

Swoją drogą jak to ma być że z racji tego że przychodzisz gdzieś ktoś 

tak ci miły i jednak bliski krzyczy w taki ordynarny sposób 

Ot takie spostrzeżenie  

Ja też krzyczę co noc ale w sposób wewnętrzny duchowy w łóżku  

I nie mogę się doczekać wtedy że jak umrę  

I go spotkam Galilejczyka  

to na tym spotkaniu  

wszystko powiem bogu  

o tym dojmującym dojmującym poczuciu 

 To z ludzkim lękiem, z egzystencjalną kondycją tego „dojmują-

cego dojmującego poczucia”, z zaakcentowanym przeze mnie poczu-

ciem, że „świat jest przerażającym miejscem” miał skomunikować się 

odbiorca. Czy się skomunikował? Różnie. 
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* * * 

Na odbiorze spektaklu zaważyły wydarzenia poprzedzające go o 

rok - odwołana premiera spektaklu Olivera Frljića „Nie-boska komedia. 

Szczątki”, który miał odnosić się do legendarnego przedstawienia Kon-

rada Swinarskiego, grającego z antysemickimi kliszami (szatan z pejsa-

mi,  Przechrzty-rogate diabły). Atmosferę skandalu podkręcała lokalna 

prasa, a wszystko odbywało się w kontekście przerwania w listopadzie 

2013 przez prawicowych aktywistów w Starym spektaklu „Do Damasz-

ku”.

 Gazety pisały o „antysemickich pogróżkach”, które otrzymywał 

jesienią 2013 r. dyrektor Jan Klata, zanim odwołał spektakl tłumacząc to 

względami bezpieczeństwa. Dla pewnej części środowiska teatralnego 

biorąc na warsztat „Nie-boska komedia”, Strzępka i Demirski mieli mo-

ralny obowiązek odnieść się do tamtego niepowstałego spektaklu,  

w którego odwołaniu przez dyrektora ta część środowiska widziała prze-

jaw cenzury. Dla innych z kolei rosnąca w siłę skrajna prawica stanowi-

ła kontekst niepozwalający na to, by z antysemitą Krasińskim empaty-

zować, by w sprawie polskiego antysemityzmu dzielić włos na czworo, 

albo by tym bardziej robić z niego sprawę czyjejś prywatnej neurozy. 

 „Niezależnie jednak od niezmiennie wartej przywołania tezy,  

że stawianie pytań jest bardziej wartościowe od udzielania gotowych 

odpowiedzi, sądzę, że zawieszenie tej kwestii nie wychodzi spektaklowi 

na dobre”  - pisała Maria Makaruk w „Teatrze”, zauważając jednocze28 -

śnie, że „w zależności od linii skojarzeń, każdy zobaczy więc na scenie 

co innego”. Bezpośrednio stwierdzenie to odnosiło się do scenografii 

Michała Korchowca, jednak było znamienne - większość recenzji, łącz-

 Maria Makaruk, „Podwójne życie Hrabiego Henryka”, "Teatr" 2015, nr 3.28
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nie z cytowaną, podkreślało wieloznaczność przekazu przedstawienia, 

różnorodność możliwych interpretacji.  

 Odwrotnie niż przy „Bitwie warszawskiej 1920”, sporo było gło-

sów oczekujących od Strzępki i Demirskiego bardziej wyrazistego sta-

nowiska. „Paweł Demirski w temacie polskiego antysemityzmu wyka-

zywał się dotąd zaskakującą dla niego ostrożnością” - pisał Marcin Ko-

ścielniak w „Dwutygodniku” po premierze Strzępki i Demirskiego w 

Teatrze Żydowskim („Marzec 1968. Dobrze żyjcie - to najlepsza ze-

msta”), odczytując nasz spektakl ze Starego Teatru w następujący spo-

sób: „antysemityzm pokazywał jako problem modny, komercyjny 

i zgrany”. Kościelniak dodawał:  

„Twórcy w temacie polskiego antysemityzmu próbują ustawić się po-

między dwiema <<skrajnościami>>. Rzecz w  tym, że jest to kon-

strukcja myślowa skrajnie fałszywa – i  dlatego nie ma żadnego 

<<pomiędzy>>, nie ma żadnego <<poza>>. Prawda nie leży pośrod-

ku. Jest tylko wiedza o  polskim antysemityzmie, znajomość historii 

i mechanizmów społecznych. Po drugiej stronie jest dyskredytowanie 

tej wiedzy, kluczenie” .29

 To raczej redukująca interpretacja; nikt w naszej „Nie-boskiej” 

nie negował czy nie podważał przecież istnienia polskiego antysemity-

zmu - pytaliśmy bardziej o jego genezę, o znaczenie w różnych epoka-

ch, wreszcie o banalizację dyskusji na jego temat.

Inaczej spektakl zinterpretowała Beata Guczalska, koleżanka Ko-

ścielnaka z krakowskich „Didaskaliów”:  

 Marcin Kościelniak, „Prawda nie leży pośrodku”, „Dwutygodnik”, https://29

www.dwutygodnik.com/artykul/6566-prawda-nie-lezy-posrodku.html.
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„Antysemityzm, rewolucja i toksyczne związki rodzinne są budulcem 

dla warstwy dyskursywnej - o tym się dyskutuje, gada, tym się walczy 

i bawi publiczność, żonglując błyskotliwymi bonmotami. Istotniejsze 

motywy są gdzie indziej, pod spodem deklarowanych opinii: mówi się 

bezustannie, żeby zagłuszyć coś innego, ważniejszego i powszechnie 

odczuwanego. Mowa o niejasno sformułowanym lęku, który wszystko 

podminowuje, wielkim lęku czekania i odliczania, kiedy wydarzy się 

coś, co odmieni bieg dziejów albo przyniesie kres” .30

Bliżej mi zdecydowanie do tej interpretacji. Jednocześnie powróciła te-

rapia, tym razem nawet nie jako recenzencka metafora, a jako kryterium 

oceny spektaklu: „ów gest – przyznawania się do niemocy, manifestacji 

bezradności – nie wywołuje we mnie ulgi współodczuwania” , 31

pisała dr Olga Katafiasz w portalu teatralny.pl.

 Beata Guczalska. „Stand-up dla znerwicowanej klasy średniej”, „Didaska30 -
lia” nr 125, s. 109.

 Olga Katafiasz, „Nie tędy”, teatralny.pl, http://teatralny.pl/recenzje/nie-31

tedy,875.html.
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Zakończenie. Aktor słowa? 

 We własnej praktyce pedagogicznej w Akademii Sztuk Teatral-

nych w Krakowie uczyłem jak dotąd wiersza, uczyłem piosenki. Nieza-

leżnie jednak od tego, z jaką formą mamy do czynienia, najważniejsze 

jest dla mnie zrozumienie tekstu i od niego zaczyna. Przekazuję moim 

studentom, że mimo tego, iż mamy w piosence strukturę muzyczną, któ-

ra nas jakoś ogranicza, to najważniejsza jest sprawa, w której występu-

jemy, przekaz, znalezienie się w nim.  

 Dlatego nie jestem entuzjastą określenia „piosenka aktorska“, 

której wykonawców przeciwstawia się „wokalistom“. Dobry wokalista 

nie wyśpiewuje tylko nut; musi zachować elementy komunikatu. Ko-

munikat, załatwienie sprawy - a tym dla mnie jest aktorstwo - jest rów-

nież w śpiewie. Dlatego zaczynam od tego, czego postać chce w tej pio-

sence. Pytam: co to jest za „rola“? Zresztą, ponieważ staram się dawać 

dużą wolność studentom, zaczynam od pytania „jaką byś rolę chciał za-

grać?“. A potem szukamy piosenek w tak wyznaczonym obrębie.  

 W języku teatralnym Strzępki precyzyjnej pracy na tekście towa-

rzyszą bardzo mocne, groteskowe działania sceniczne. Nierzadko o zde-

cydowanie fizycznym, ruchowym charakterze. W „Bitwie Warszawskiej 

1920” przykładem tego może być odbijająca się od ścian, poniewierana 

Marta Ojrzyńska, wypowiadająca się jednocześnie słowami Artystki 

Kabaretowej, parodiująca propagandową sztukę patriotyczną. 

 To część języka teatralnego, w której nie czuję się najlepiej i nie 

uważam za moją specjalność. Wolę dostać monolog i okoliczności . 

 Czy jestem „aktorem słowa“? Nie wiem i chyba nie mi o tym de-

cydować. Ale ruchowe, fizyczne zadania łatwiej przychodzą mi np. w 
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teatrze Jana Klaty, gdzie częściej mi się też zdarzają. Np. w „Do Da-

maszku“, gdzie pojedynek Idola [Poety] z Bogiem rozegrany jest w 

formie tańca, i gdzie sam współtworzyłem choreografię. Albo w „Ham-

lecie” z Teatru Wybrzeże w Gdańsku, gdzie również sporo było sekwen-

cji choreograficznych.  

 W teatrze Strzępki i Demirskiego słowo wydaje mi się ważniej-

sze niż otoczka. Przytoczone głosy - oburzenia, uwielbienia, zdziwienia 

- zdają się potwierdzać, że słowo to dociera. 
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