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    Kiedy w połowie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku 
wraz z dostaniem się na Wydział Aktorski PWST w Warszawie 
przystępowałem do świata teatru, nazwisko Agnieszki Glińskiej 
było w nim już rozpoznawalne, stanowiło wręcz markę, o którą 
zabiegali studenci, a później dyplomowani aktorzy i dyrektorzy 
teatrów. Z zainteresowaniem śledziłem drogę artystyczną 
obecnej Habilitantki, najpierw będącej asystentką znakomitych 
pedagogów, następnie samodzielnej reżyserki, która już we 
wczesnych latach kariery za swoją pracę została doceniona tak 
prestiżowymi nagrodami jak Nagroda Schillera (1998), 
„Paszport Polityki” (2000), „Feliks Warszawski” (2002) czy 
wreszcie Grand Prix Festiwalu „Dwa Teatry”. Trudno wręcz 
zliczyć wszystkie inscenizacje Agnieszki Glińskiej, dość 
powiedzieć, że była ich już ponad setka, a o jej niezwykłym 
talencie świadczy również fakt współpracy z najważniejszymi 
scenami naszego kraju łącznie z tą o największej widowni - 
Teatrem TV. Habilitantka jest również inicjatorką wielu wydarzeń, 
warsztatów, wykładów i metod twórczych, współpracowała m. 
in. z Akademią Teatralną w Warszawie, Łódzką Filmówką, 
Szkołą Andrzeja Wajdy, obecnie kolejny już rok z powodzeniem 
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prowadzi zajęcia aktorskie w krakowskiej AST. Byłem 
niejednokrotnie pod wrażeniem nie tylko efektu artystycznego, 
ale atmosfery jaką emanowały jej zespoły aktorskie oraz roczniki 
studentów prowadzonych przez nią jako opiekunkę. 
Rozpoznawalny styl Glińskiej łączył w sobie zawsze 
koncentrację na psychologicznym wymiarze postaci 
kreowanych przez jej aktorów z klasą i elegancją formy.  

    Pani Agnieszka Glińska uzyskała stopień Doktora w dziedzinie 
sztuk teatralnych we wrześniu 2018 roku na podstawie 
przedstawionej rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem 
dr hab. Małgorzaty Hajewskiej - Krzysztofik pt: „Czytam 
Czechowa. Wybrane psychologiczne aspekty dramatów 
Antoniego Czechowa.” Czas, jaki upłynął od tego ważnego 
momentu w uczelnianej karierze Agnieszki Glińskiej wydaje się 
niedługi, ale w przypadku tak aktywnej zawodowo znakomitej 
twórczyni teatru oraz w kontekście całej jej drogi artystycznej i 
edukacyjnej, można śmiało powiedzieć, że już od dawna 
zasługuje ona na kolejny po stopniu doktora tytuł naukowy. 
Jako recenzent dorobku dr Agnieszki Glińskiej w procesie 
ubiegania się o stopień doktora habilitowanego skupię się 
właśnie na minionych trzech bez mała latach jej pracy, a 
szczególnie na, przedstawionym jako główne, dziele - „Pannach 
z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza wyreżyserowanym przez 
artystkę na scenie Narodowego Starego Teatru w Krakowie, 
którego premiera odbyła się 1 marca 2019 roku, a także na 
opisie jej pracy dydaktycznej zawartej przez Habilitantkę w 
rozdziale autoreferatu zatytułowanym „Drugoplanowi”.  

     Jak przyznaje sama Artystka jej myśli i zamierzenia 
zawodowe, zanim jeszcze dostała się najpierw na Wydział 
Aktorski PWST w Warszawie, oscylowały bardziej wokół 
medycyny, a szczególnie psychiatrii dziecięcej. Wyjaśnia to 
poniekąd późniejsze, już na etapie reżyserowania, potrzeby 
głębokiej analizy korzeni psychologicznych wywiedzionych z 
procesu kształtowania się człowieka jeszcze na etapie 
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dzieciństwa, a w efekcie postaw przyjmowanych w dorosłości 
naznaczonego kolejnymi życiowymi doświadczeniami, 
traumami, potrzebami i chwilami, kiedy nadzieja okazuje się 
jedyną skuteczną opoką, a szacunek i życzliwość stają się 
najważniejszym drogowskazem za życiowej drodze. 

    Agnieszka Glińska wspomina swoją fascynację pracami 
dwóch wybitnych naukowców zajmujących się psychiatrią i 
psychoterapią - Antoniego Kępińskiego i Irvina Yaloma. Na 
podstawie wywiedzionych z lektury ich dzieł przemyśleń 
konstruuje Artystka myśl, która szczególnie mnie uwiodła jako 
nauczyciela aktorstwa: „[…] brak wartościowania, wyjście ze 
schematów myślenia i trwałych uprzedzeń, tworzenie 
autentycznych, niepowierzchownych relacji, poszanowanie 
granic i obdarzenie zaufaniem - to podstawowe składowe pracy 
z aktorem oraz pracy ze studentami wydziału aktorskiego.” W 
świetle ostatnich dramatycznych historii, opowiedzianych przez 
obecnych lub byłych studentów aktorstwa opisujących 
niedopuszczalne zachowania niektórych nauczycieli i reżyserów, 
kolejne słowa Habilitantki brzmią szczególnie donośnie i 
wartościowo: „Od początku swojej drogi artystycznej byłam 
głęboko przekonana, że tworzenie w teatralnej pracy 
hierarchicznych struktur opartych na „władzy” w rękach 
reżysera, prowadzi do nadużyć i jest głęboko sprzeczne z samą 
ideą sztuki. Nie było i nie ma we mnie zgody na jakąkolwiek 
przemoc w imię artystycznych celów, nie akceptuję manipulacji, 
przedmiotowego traktowania ani roszczenia sobie prawa do 
naruszania granic intymności i prywatności dla >> dobra 
spektaklu <<”. Pragnę zauważyć, że powyższe słowa, 
Agnieszka Glińska napisała na długo przed wybuchem afery, 
która unaoczniła przypadki przemocowości na etapie 
kształcenia młodych aktorów lub zachowań na granicy 
mobbingu pojawiających się na uczelniach, a także już potem w 
zespołach teatralnych. Nie ma mowy zatem o żadnej doraźnej 
reakcji na obecny kryzys i czas przełomu, z którym zapewne 
mamy obecnie do czynienia.   

3



    Agnieszka Glińska inicjując swoją opowieść o procesie 
reżyserowania „Panien z Wilka” odwołuje się do spotkania z 
prof. Mają Komorowską. Nie ukrywam, że ze wzruszeniem 
czytałem te zdania. Byłem wszak przez sześć lat asystentem 
Pani Profesor, nie mówiąc już o okresie wcześniejszym, kiedy 
wychowywałem się pod jej okiem jako aktor. Podkreśla Glińska 
to, z czym w pełni się utożsamiam, że nie tylko poprzez naukę, 
ale również, a może szczególnie, poprzez obserwację, 
„obcowanie z nią, przez osmozę” kształtował się jej gust i 
„sposób podchodzenia do świata i ludzi.”   

    Kolejne sekwencje autoreferatu poświęca Agnieszka Glińska 
inspiracjom i swoistym artystycznym stymulatorom, które 
wpłynęły na wybór dzieła Jarosława Iwaszkiewicza w drodze do 
jego uscenicznienia. Podkreśla istotę potrzeby powrotu do 
przeszłości i zdarzeń odciskających się na taśmie pamięci. 
Reżyserka podejmuje się inscenizowania „Panien z Wilka” 
podkreślając zamiar zmierzenia się ze spojrzeniem na fabułę 
utworu z różnych perspektyw. Odnalazłem je jako odbiorca 
zarejestrowanego przedstawienia. Stając się jego widzem 
rozsmakowałem się w różnorodności punktów widzenia, 
przełożeń ciężkości, w bogactwie paradoksów powstałych 
poprzez ciekawie przez Glińską prowadzoną narrację. Niewielu 
jest współcześnie reżyserów, którzy potrafią z podobną 
wrażliwością i przenikliwością tak interesująco przebudowywać 
topografię zdarzeń i międzyludzkie relacje. Pokazać jak prawda 
postaw nie jest jednoznaczna, jak bardzo punkt widzenia 
uzależniony jest od subiektywnych odczuć i niejednokrotnie 
pozaracjonalnych zachowań. Agnieszka Glińska wymienia 
jednocześnie całą galerię inspiracji, które wyposażyły ją w 
artystyczny imperatyw zanim jeszcze przystąpiła do 
opracowania tekstu i reżyserii spektaklu. Jej intuicje i wybory 
okazują się szczególnie istotne w świetle głębokiej percepcji 
spektaklu, którego nie dane mi było jeszcze zobaczyć „na 
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żywo”, ale mam nadzieję, że za jakiś czas będzie to znowu 
możliwe. 

    Po zapoznaniu się z zapisanym przez Habilitantkę procesem 
tworzenia „Panien z Wilka” z ciekawością przystąpiłem do 
lektury drugiej części jej autoreferatu, w którym zawarła swoje 
refleksje związane z pracą dydaktyczną na niwie krakowskiej 
szkoły teatralnej, a które jednocześnie stanowią rozwinięcie 
tematów z jej rozprawy doktorskiej. W rozdziale zatytułowanym 
„Drugoplanowi” Artystka powraca do swoich rozważań i odkryć 
w przestrzeni twórczości Antoniego Czechowa, jednocześnie 
na obiekt swojego zainteresowania wybierając postaci, które 
zazwyczaj występują jako nie-główne. Nie mogę się w tej 
sytuacji oprzeć wrażeniu, że gotowość Autorki do 
„zaopiekowania się” wyprowadzanym najczęściej na odległy 
plan postaciami, wiąże się bezpośrednio z ujętą w poprzednim 
rozdziale potrzebą odszukiwania kolejnych perspektyw. O 
swoim pomyśle na warsztat z adeptami aktorstwa pisze Glińska: 
„Postanowiliśmy ze studentami dać tym pomijanym ludziom 
szansę na pełniejsze życia, przydać im ważności, żeby choć raz 
oni stali się tymi istotnymi, żeby pokazać, że każde ludzkie życie 
jest zajmujące, pełne cierpienia i lęku przed śmiercią, 
poszukiwania szczęścia, a przede wszystkim warte uwagi.” 
Dużo w tym cytacie jest piękna i czułości, szacunku dla 
człowieka i jego kondycji, jest w nim szeroki wymiar etycznego 
aspektu twórczości Habilitantki. Z podziwem czytałem te słowa, 
a oddanie głosu tzw. „drugoplanowym” przywiodło mi z pamięci 
anegdotę, kiedy aktorka występująca kiedyś w roli Marty w 
„Romeo i Julii” Szekspira uznała, że w zasadzie jej postać 
można określić jako główną, a w oparciu o jej wątek napisać 
całą wielką historię i opowiedzieć tragedię kochanków z jej 
właśnie punktu widzenia.  

    Z kolejnych kart autoreferatu Agnieszki Glińskiej 
dowiadujemy się o sposobach pracy ze studentami, pośród 
których ważna jest wspólnotowość, rozmowa o swoich 
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wzajemnych ekspresjach scenicznych, ale oparta na analizie, a 
nie ocenianiu, dawaniu sobie prawa do błędów i próby 
„odnalezienia własnej drogi do korzystania ze swoich emocji, by 
ich użyć do reprezentowania racji postaci.” W owej 
„nieocenności” upatruje Autorka szansy na stworzenie poczucia 
bezpieczeństwa, które daje zgodę na porażki i niepowodzenia w 
poszukiwaniach. 

    Reasumując muszę z pełnym przeświadczeniem podkreślić, 
że w osobie Agnieszki odnajduję człowieka o niezwykłej wręcz 
wrażliwości i otwartości na, tak bardzo ważny w naszym 
zawodzie, dialog. Odnoszę wrażenie, że w ogóle dzięki takim 
postawom świat stałby się lepszy. Wszak ów umiejętny i pełen 
empatii dialog powinien wypełniać sfery nie tylko artystyczne, 
ale wszelakie - rodzinne, społeczne, polityczne… W świecie 
kryzysu myśli i podważania autorytetów, właśnie w obecności 
takich osób i ludzi kultury jak Agnieszka Glińska upatruję 
optymizmu. Na szczęście, mimo iż sztuka teatru jest najbardziej 
ulotna, to już obecność kolejnych pokoleń wychowywanych 
przez mistrzów pokroju Habilitantki, nadaje sensu wysiłkom 
artystycznym i edukacyjnym. Życzę jej kolejnych lat pięknej i 
mądrej pracy oraz niniejszym, na podstawie dorobku a także 
materiałów, z którymi się zapoznałem, popieram wniosek o 
nadanie dr Agnieszce Glińskiej stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie sztuki, 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, prof. AT 
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