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PWSFTv i T im. Leona Schillera w Łodzi 

               Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym o nadanie 
             dr Agnieszce Glińskiej stopnia doktora habilitowanego  

    w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne. 

Pamięć 

              Czas jest obarczony błędem interpretacji, kaprysami pamięci czy prognozowaniem 
pomieszanym z wróżeniem. Gdzie jest „Prawda Czasu”? We wzorcu atomowej sekundy, w fizycznej 
wibracji, w okresach fali elektromagnetycznej cezu 133, jako „Chronos”; czy w odcieniach 
emocjonalnych odczuć i asocjacji, skojarzeń naszego ludzkiego istnienia, a którego pomiar jest w 
naszym wnętrzu, jako „Tempus”? Pierwszy punkt widzenia zostawiamy naukom ścisłym. Drugi jest 
naszym punktem wyjścia. Odczuwanie czasu. Pozostawanie w tej sztafecie przeszłych, 
teraźniejszych i przyszłych zdarzeń w uważności jest wyzwaniem. W dobie aktualizujących się 
„youtuberów”, niemodnym jest pochylanie się z szacunkiem nad tym, co było. Doszukujemy się 
prawdy, jak zwykle właściwej dla każdego z osobna. Iwaszkiewicz pisał: Prawda to rodzaj 
zmyślenia. A jednak istnieje odpowiedzialność łączenia przeszłości i przyszłości jako ciągłości, a nie 
odseparowanych „niezależności”. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły nigdy nie jest nieobiektywny. 
Czas „Tempus” pozostaje różny dla społeczności, jak i dla indywidualnego człowieka. I w tym duchu 
znajduję poszukiwania i badania artystyczne, czy po prostu ludzkie dr Agnieszki Glińskiej.  

             Pani doktor podkreśla swoje przygotowanie i fascynacje naukami ścisłymi, dla których 
kontrapunktem są Studia na Wydziale Aktorskim i Wydziale Reżyserii w warszawskiej Akademii 
Teatralnej. A 30 lat w teatrze i 20 lat pracy pedagogicznej potwierdzają jej pragnienia zajmowania 
się „psychologią dziecięcą”. W końcu kim jesteśmy? Tylko dziećmi. Patrząc na wybór drogi Pani 
Agnieszki Glińskiej nasuwa się refleksja: czy to Przypadek czy wyższa matematyczna „Super-
pozycja”?  

           „Panny z Wilka” wg opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, adaptacja Marta Konarzewska  
i Agnieszka Glińska, reżyseria Agnieszka Glińska. Premiera w Narodowym Starym Teatrze w 
Krakowie, 1.03.2019  

                Pani Agnieszka Glińska stawia tezę „Nasze życie nie ma fabuły”. Na pewno nie chodzi tu  
o czas, który płynie nie reagując na nasze mniej czy bardziej histeryczne perswazje czy protesty, ale  
o założenie zmiany perspektywy: Kto w tym czasie jest? To pytanie transponuje czas, ponieważ 
zależy od emocji tego, kto go przeżywa. Wybór „Panien z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza jako 
sztuki teatralnej staje się wariacją perspektyw głównego bohatera Wiktora, młodego i starego. Tak 
jak i każdej z sióstr. Ich czas też jest różny w zależności od wieku i doświadczeń. Łączenie narracji 
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tradycyjnego teatru z technologią i narracją filmu, daje wrażenie przeskakiwania z czasu 
„wspomnień” do czasu „teraz”. Co we mnie rodzi refleksje, że wspomnienie, bycie „w przeszłości” jest 
bardziej intensywne niż obecność w teraźniejszości. 

                Brak, a raczej wybór braku moralizatorstwa daje widzowi możliwość diagnozy, a nie oceny. 
Poznawanie kolejnych punktów widzenia osób dramatu zaciera chęć określania, kto i co jest dobre, 
a co złe. Reżyserka skleja założenia z powiedzeniem „Wszystko, co dotyczy człowieka nie jest dobre 
czy złe, mądre czy głupie, piękne czy brzydkie - jest tylko ludzie” Irvina Yaloma.  

               Charakter pracy z aktorami potwierdza tylko założony cel: Świat każdego jest ważny, bo 
„każdy człowiek jest ważny” - Antoni Kępiński. Inspiracje rozpinają się od filmów Kurosawy 
„Rashomon”, Copolli „Virgin suicides”, filmu Stephena Daldry’ego, izraelskiego filmu „Fokstrot”
Samuela Maoza, malarstwa Rudolfa Schlichtera, braci Mosesa i Raphaela Soyerów, aż po 
koncepcję zapisu pamięci w ciele człowieka, co w ruchu scenicznym współtworzyła zaproszona 
choreografka i performerka Weronika Pelczyńska. Do pracy dołączyła również Marta 
Konarzewska, współadaptatorka i dramaturg Panien z Wilka włączając „Fale” Virginii Woolf, 
„wypełnioną strumieniami świadomości powieść o przemijaniu”. Przytoczenie tak szerokiego 
wachlarza materiałów potrzebnych do komponowania życiorysów bohaterów: ich fascynacji, leków 
i wzajemnych relacji; podkreślam dla zrozumienia, jak trudny jest proces tworzenia postaci, a dla 
aktora jest to wiedza niezbędna, żeby urodziła się postać źródłowa. 

           Koncepcja palimpsestu nie tylko jest w każdej z postaci dramatu, ale i w „czasie”. „Wdruki” w 
przeszłości i „wdruki” z przeszłości. Choćbyśmy jak najprecyzyjniej wytarli, wyrwali z nas przeszłe 
zdarzenia, znaleźli drogi ucieczki od przeszłości - ten zapis zawsze się przedrze w tych „szczelinach 
istnienia”. Tu i teraz. 

             Interesujący jest zapis Pani Agnieszki, który przywołuje koncepcję pracy teatralnej według 
J.Grotowskiego, która ma charakter „parabolicznego lotu”. „Szkicuję zawsze na próbach ten sam 
rysunek: energię płynąca ze sceny, energię wysyłaną przez widownię i łuk, pomost, na którym te 
dwie energie się spotykają. Bo powstaje coś o wiele cenniejszego - więź, dzięki której może nastąpić 
komunikacja, wymiana energii i przestrzeń dla katharzis”. Pointą dla rozważań Agnieszki Glińskiej 
stają się słowa monologu Julci: 

„Już. Chwila minęła, nie będę się bała. Zlękłam się tylko na chwilę”.  

          Mierzenie się z „pamięcią” staje się dla pani Agnieszki Glińskiej szerszym kontekstem. Jeśli 
pamiętamy, czego nas nauczono, co zdobyliśmy, to wiemy, czym możemy się dzielić. W swoim 
bogatym życiu artystycznym znajduje czas od 1999 do 2012 r. na pracę ze studentami w Akademii 
Teatralnej w Warszawie, a od 2012 r. w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. 

                 Zakładając, że „tworzymy część teatralnej ciągłości” - miejsce jest dla każdego. Zgodnie  
z psychologią Gestalt, kwestia oświetlenia postaci decyduje, która z nich jest w tle, a która w 
pierwszym planie. Rozwinięcie tej zasady w jej pracy ze studentami i teoretycznym omówieniu 
nadaje sens najmniejszej roli z dramatów Czechowa. Praca nad epizodycznymi postaciami staje się 
wyzwaniem i tłumaczy wspólnotowość, zespołowość poszukiwań teatru, nie zależnie od zakresu 
roli. Zmiana oświetlenia, a może „oświecenia”, sprawia, że „Drugoplanowi” są głównymi. Można 
skoncentrować się na nich, głębiej zrozumieć, można ich pokochać. „Przydać im ważności, żeby 
choć raz oni stali się tymi istotnymi”. To poszukiwanie, badanie nieodkrytych meandrów 
osobowości, zdobywanie wiedzy o relacjach jest niezwykle widoczne w nagraniach ze studentami. 
W ich energii, zaangażowaniu, pewnego rodzaju cierpliwości: każdy ma swój czas na zaistnienie. 
Powtarzając za dr Agnieszką Glińską „najważniejsza jest radość szukania”, przypominam sobie jej 
uwagę ze wspólnej pracy: znajdź świat swojego bohatera i „rozkokoś” się w nim. 
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                W różnych koncepcjach aktorstwa zaopiekowanie się postacią i aktorem w niej jest po 
prostu czułe. Zwłaszcza w czasie technologicznych erupcji i korporacyjnego wyrównywania 
osobowości. Teoretyczne przymiotniki i tabele ocen są dla niej schematami, z których wyjście jest 
ratunkiem dla tworzenia autentycznych ludzi. Zbliżeniem się do człowieka i jego 
„niepowierzchownych” relacji. Ważne „co nosimy po kieszeniach”. 

                Zgadzam się w pełni z credo pani Agnieszki „Ja mówię: najpierw człowiek, potem teatr …, 
że tworzenie w teatralnej pracy hierarchicznych struktur opartych na „władzy” w rękach reżysera, 
prowadzi do nadużyć i jest głęboko sprzeczne z sama ideą sztuki”. Może narzędzia, którymi się 
posługuje jak filozofia Eugine Gendlina oraz psychologia psychiatry Carla Rogersa jest 
rozwiązaniem. Trening interpersonalny i indywidualny w małych grupach doprowadził dr 
Agnieszkę Glińską do wniosku, że ta mała społeczność staje się „swoistym osobnym bytem, 
charakteryzującym się szczególną atmosferą, układem relacji i typowymi, choć niekoniecznie 
zwerbalizowanymi regułami zachowań. Owocuje to wyraźnym wzrostem poczucia bezpieczeństwa  
i wzajemnego zaufania, co w efekcie przejawia się silnym poczuciem wspólnoty i wzajemnego 
zrozumienia”. Mogę postawić tylko pytanie: jak wychodząc z doświadczeniami takiej grupowej 
pracy przenieść te zdobycze w nowe przestrzeni wypowiedzi artystycznej, w innym kontekście 
ludzkim? 

             Dorobek artystyczny jest imponujący zarówno w charakterze ilości, jak i jakości. Ponad 60 
realizacji mówi o niezwykłej aktywności twórczej i chęci dzielenia się swoim światem. 

Teatry dramatyczne i operowe. Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Stary w Krakowie, 
Dramatyczny w Warszawie, Teatr Studio w Warszawie, Teatr Powszechny w Łodzi, Opera 
Podlaska w Białymstoku i inne. 
Przekrój poszukiwań obejmuje czas od klasyki aż po współczesność. Kalejdoskop dramaturgów: 
S.Moniuszko, M. De Ghelderode, G.Zapolska, A.Czechow, A.Miller, O.v Horvat, Mc Donagh 
D.Masłowska, I.Wyrypajew, M.Walczak i inni. Sięga po zakurzone dramaty W.Perzyńskiego 
„Szczęście frania” czy „Lekkomyślna siostra”.  
Umiejętność wyszukiwania oryginalnych tekstów. „Dwóch biednych Rumunów mówiących po 
polsku” D.Masłowskiej.  
Dyrekcja Teatru Studio w Warszawie.  
Napisany scenariusz i reżyseria spektaklu muzycznego na PPA z piosenkami W.Młynarskiego.  
Adaptacje literacko-teatralne: J.Iwaszkiewicza, D.Masłowskiej, Nikity Michałkowa.  
Teatry telewizji  i scenariusze filmowe, tu z humorem podejmuje „Trzy siostry”, „Czwartą siostrę” i 
„Lekkomyślną siostrę” - czy zabawa z tematem?  
Reżyseria seriali telewizyjnych: „Bez tajemnic” i „Miodowe lata”.  
Etiudy szkolne.  
Współpraca z wybitnymi aktorami i przygotowanie do zawodu wybitnych studentów. Nagrody za 
reżyserię: „Paszport Polityki”,  „Feliks warszawski” za „Bambino di Praga” B.Hrabala, Grand Prix na 
festiwalu PR i Teatru TV za  „Czwartą siostrę” J. Głowackiego  
i wiele innych. 

            Ciągła chęć udoskonalania, odwaga i kreatywność jest bramą dla dr Agnieszki Glińskiej, 
która otwiera przestrzeń multimedialną. Reżyseruje czytanie performatywne A.Czechowa on-line  
w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie. 
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KONKLUZJA 

            Autoreferat nie ma struktury matematycznej, raczej jest impresją. Zbiorem szczelin, w których 
można doszukać się przestrzeni doświadczeń i zdobyczy pracy zawodowej, jak i postawy oraz 
światopoglądu dr Agnieszki Glińskiej.  
Kompetencje w analizie zjawisk związanych z pracą teatralną, odwaga w szukaniu własnej drogi, 
osobowość artystyczna o kreacyjnym potencjale sprawiają, że Pani Agnieszka Glińska jest 
nieocenionym artystą i pedagogiem, od którego młodzi, przyszli adepci sztuki aktorskiej mogą uczyć 
się rzetelnego warsztatu aktorskiego, czujności i wrażliwości, a także siły potrzebnej do mierzenia 
się ze współczesnym światem. Jej uważność, elastyczność i swoboda poruszania się w narracjach 
teatralnych i literackich wzbudzają mój podziw i szacunek.  
Wrażliwość i skrupulatność, znajomość reguł i spontaniczne wychodzenie z ich schematów, to 
cechy skuteczne w teraźniejszej drodze człowieka sztuki. I w takim planie widzę panią dr Agnieszkę 
Glińską.    

     Biorąc pod uwagę dorobek artystyczny, autoreferat, wnikliwą postawę wobec pracy 
pedagogicznej w pełni popieram wniosek o nadanie Pani dr Agnieszce Glińskiej 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. Ireneusz Czop 
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