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                                                                              Warszawa 6 września 2021 

 

Prof. dr hab.   

Robert Gliński 

Państwowa Wyższa Szkoła  

Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 

im. Leona Schillera w Łodzi 

 

RECENZJA 

dorobku oraz wybranego osiągnięcia naukowego dr. Remigiusza Brzyka w 

postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

sztuki, w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne 

        Dr. Remigiusz Brzyk to tytan pracy, w ciągu 24 lat twórczej działalności 

wyreżyserował ponad 50 przedstawień teatralnych,  pracował w 19 teatrach w 

Polsce. Jest reżyserem często nagradzanym na festiwalach teatralnych, trzeba tu 

wymienić: Laur Konrada za „Czarownice z Salem” (2001) w Teatrze im. Jaracza 

w Łodzi, Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu „PostSoc” za przedstawienie 

„Brygada szlifierza Karhana”  (2009), Złotą Maskę za spektakl „Historię o 

Miłosiernej czyli testament psa” ((2004) czy Nagrodę Główną  na 

Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Współczesnej za przedstawienie 

„Korzeniec” (2012) zrealizowane w Teatrze Zagłębie w Sosnowcu.  Większość 

spektakli Brzyka łączy podobna zasada konstrukcyjna i podobny powód ich 

realizacji. Są to - prawdziwa historia zderzona z ludzkimi marzeniami, 

przetworzona przez ludzką pamięć. Na przykład w Gdańsku Brzyk opowiadał o 

Kaszubach,  w Poznaniu o Czerwcu 1956,  w Zagłębiu o emigracji z początku 

XX wieku, a w Łodzi o dylematach robotnika w okresie socjalizmu. Dorobek 

reżyserski Brzyka jest imponujący, a spektakle znakomite.  Reprezentuje on teatr 

myślący, ważny, odpowiedzialny.   
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     Brzyk opowiada w swoim teatrze o HISTORII. Ogromnie mnie to cieszy, bo 

uważam, że największym bogactwem naturalnym naszego kraju jest właśnie 

historia. Zachodni i wschodni sąsiedzi naszego kraju od setek lat z ogromną 

starannością dbają o to, by nasza historia była dramatyczna, skomplikowana, 

zmienna, tragiczna, trudna i wstrząsająca. Polska, spętana własnymi 

kompleksami, położona między młotem a kowadłem, czyli między Niemcami a 

Rosją, miała piękną i niezwykle bogatą historię. Dla człowieka teatru lub filmu 

skarbiec HISTORII to istny raj. Wojny, okupacje, powstania – to wszystko, co 

nam zafundowali w ostatnich stuleciach sąsiedzi – są wspaniałym materiałem na 

scenę lub ekran. Bo najciekawszy bohater scenariusza teatralnego lub filmowego 

to człowiek uwikłany w tragiczny splot wydarzeń, człowiek silnie 

skonfliktowany, stojący przed trudnym wyborem. A takich sytuacji historia 

Polakom nie szczędziła.  Cmentarze to najcenniejsze co mamy.  I właśnie tu 

Brzyk odnajduje się znakomicie! 

 

      Przedstawienie wybrane przez dr. Remigiusza Brzyka jako osiągnięcie w 

postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego to „1946” 

według tekstu i dramaturgii Tomasza Śpiewaka.  Jest to rzecz o pogromie 

kieleckim w lipcu 1946 opowiedziana z perspektywy kamienicy na ulicy Planty 

w Kielcach, gdzie miała miejsce masakra Żydów.  W okresie silnych nastrojów 

antysemickich plotka o porwaniu polskiego chłopca przez społeczność żydowską 

doprowadziła do nieszczęścia. Tłum przy współudziale milicji i wojska dokonał 

zbrodni, w wyniku której zginęło ok. 40 osób.  

     Brzyk opowiada na scenie o tych wydarzeniach w sposób szczególny, buduje 

i obala mity, tworzy białe plamy i je zamazuje, stawia tezy i antytezy.  

    Fundamentem narracyjnym spektaklu jest pamięć o pogromie kieleckim, o 

których dowiadujemy się z opowieści wielu postaci, a więc z różnych punktów 

widzenia. Rozgrzebywanie przeszłości to istota tego przedstawienia. Jak w 

teatrze Tadeusza Kantora, widzimy strzępy obrazów i kawałki dawnych zdarzeń, 
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które konstruują nową opowieść.  Brzyk pokazuje, jak mawiał Aleksander Wat, 

polskiego diabła historii, którego piekielne dzieło trwa do dziś.   

     Spektakl jest wstrząsający, dotyka bolesnych epizodów polskiej historii 

Rozgrywka z pamięcią, która jest czasem wymazywana albo wypierana, czasem 

przywracana, czasem modyfikowana daje  prawdziwą diagnozę naszych narracji 

historycznych  tworząc przejmujący portret naszych wad narodowych.   

      W swoim autoreferacie Remigiusz Brzyk opowiada o kulisach powstawania 

spektaklu. Wspomina o drobiazgowym zwiedzaniu miejsc, gdzie rozgrywały się 

wypadki lipcowe pogromu kieleckiego. O wnikliwych studiach dokumentów 

związanych z pogromem. O zeznaniach poszkodowanych, ocalałych, 

oskarżonych i gapiów. Wspomina wstrząsające zdjęcia z wizji lokalnej po 

pogromie, ze szpitala, z kostnicy, z pogrzebu. Wszystkie te elementy wyraźnie 

odcisnęły się w realizacji scenicznej.  

Już pierwsza scena – oprowadzanie wycieczki przez przewodnika, kiedy 

cała obsada wciela się w rolę zwiedzających trochę niepewnych, trochę 

bezwolnych, trochę zaciekawionych tym, co się wydarzyło w odwiedzanych 

pomieszczeniach.  Na scenie nakładają się na siebie, przeplatają, rozmaite 

przestrzenie, plany, czasy i realności. Przy pomocy sześcianów o metalowych 

krawędziach widzimy układ pomieszczeń na parterze kamienicy Planty 7, gdzie 

rozpoczął się pogrom. Jest tu jednak odtworzony nie tyle obraz tych pomieszczeń 

z dawnych dni, lecz z dziś – mieści się tu Instytut Kultury Spotkania i Dialogu 

prowadzony przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. W dwóch salach znajduje 

się „izba pamięci” o pogromie kieleckim. Przewodnik opowiada zwiedzającym 

o dawnym miejscu z perspektywy pomieszczeń, jakie się dziś tam znajdują: stąd 

biuro to równocześnie pokój stróża, sala wystawowa to także sklep, sala 

wykładowa to stołówka z czasów pogromu, pokój szabasowy – kuchnia, a szatnia 

to wcześniejsza jatka. Nie odtwarza się przed widzami tego, co się zdarzyło w 

1946 roku, lecz opowiada się o konstruowaniu narracji o tym, co się zdarzyło.  

Brak tu aktorskiego przeżycia, emocji, które w większości scen zdają się być 
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celowo wyciszane, tak jakby aktorzy grali na zmęczeniu, co bardzo mocno 

widoczne jest na początku przedstawienia. Przewodnik nie próbuje barwnie 

odmalować grozy wydarzeń, raczej spokojnym tonem wypuszcza z siebie 

objaśnienia, tak jakby chciał powiedzieć: wykonuję swoją pracę oprowadzając 

kolejną wycieczkę i kolejny raz mówię to samo.  

    Potem w spektaklu reżyser zręcznie skacze ze scen współczesnych do 

historycznych, przechodzi z obrazów dokumentalnych w kreacyjne tworząc 

wielowarstwowy dyskurs o polskiej tożsamości historycznej. To spektakl 

drużynowy czyli taki, gdzie gra cały zespół teatru otrzymując zadania 

równorzędne. 

    Przedstawienie kończy postać Aktorki, która zwraca się wprost do widzów. 

Trzeba spod oparć foteli wyjąć wiersz, jaki na pięćdziesiątą rocznicę Pogromu 

Kieleckiego napisał Julian Kornhauser. Tej ostatniej scenie towarzyszy 

wyświetlony cytat: „Mowa faszystowska dlatego jest groźna, bo odwrót od 

rzeczywistości można ogłosić w każdym czasie i w każdym miejscu”.  Z tą myślą 

zostajemy.  

    Scenariusz „1946” został zapisany z dzisiejszej perspektywy. Nie jest to 

realistyczny opis wydarzeń pogromu kieleckiego. To raczej esej teatralny o 

odzyskiwaniu i zamazywaniu pamięci.  O tym, jak ważna jest historia i jaką 

lekcję powinniśmy z nią odbyć. 

    Uważam, że spektakl „1946” w reżyserii Remigiusza Brzyka to przedstawienie 

ważne i wybitne.  

 

        Kandydat jest bardzo aktywny na polu działalności dydaktycznej od 1997 

roku. Wyreżyserował siedem przedstawień dyplomowych w akademiach 

teatralnych w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Prowadzi zajęcia na wydziale 

aktorskim oraz seminarium reżyserskie na wydziale reżyserii w Akademii 

Krakowskiej. Może poszczycić się już sporym gronem wychowanków, którzy 

pracują z sukcesami w teatrach czy na planach filmowych. 
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    Swoją działalnością dydaktyczną obejmuje też inne, pozaszkolne obszary 

kultury przyjmując rolę kuratora w studenckich i zawodowych projektach 

teatralnych czy wirtualnych. 

     Popieram wniosek o nadanie  Panu dr. Remigiuszowi Brzykowi stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki filmowe i 

teatralne; Habilitant spełnia wymagania określone w art. 219 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 

 

Prof. dr hab. Robert Gliński 


