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W DNIU
PREMIERY 

W ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy tuż obok nas wy-
buchła wojna. Pięćdziesiąt metrów obok był pierwszy punkt 
pomocy uchodźcom, ciut dalej – Dworzec Centralny. Ale 
tuż obok nas wydarzył się też zawał i przerzut na kości, 
i przeniesienie ze szpitala do hospicjum. Mieliśmy też bła-
hostki – zastrzyki w kolano, połamane nogi i żebra. 

The show must go on? W imię czego? Normalności? Zdrowia 
psychicznego? Teatr, który prowadzi do zdrowia psychicz-
nego – to by był chyba pierwszy taki przypadek. W imię 
publiczności? Naprawdę chcemy obarczać Was taką od-
powiedzialnością? 

„Oda do radości” Beethovena jest dziedzictwem koniecz-
ności. Jest piętnem komponowania, kiedy się nie słyszy, 
śpiewania, kiedy tak wysoko się nie da. Jest składaniem 
się w ofierze ciągłości. Kultura w tym świecie jest odkry-
waniem siebie jako dalszego ciągu, wcale nie świadomego, 
nie racjonalnego i nie światłego. Ta „Oda…” jest odruchem 
wpisywania się w dziwną, absurdalną i paradoksalną histo-
rię. Czasem nieprzyzwoitą czy wręcz nieludzką. 

Ta historia drzemie w naszych przyzwyczajeniach i ambi-
cjach, w naszym rozumieniu poświęcenia jako powinności, 
ale i w naszych ciałach, definiujących się wciąż przez prze-
zwyciężanie swoich ograniczeń. 

I w naszych ciałach wciąż i wciąż szukających radości.
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UWIKŁANIA 
I WIĘZI  

Wyobraźmy sobie, że siedząc elegancko – lub zupełnie nieele-
gancko – przy stole, zachowujemy się i odnosimy do siebie, jak 
należy, i chcielibyśmy podjąć rozmowę, rozmowę  niemożliwą 
o winie albo o wstydzie, albo o zaangażowaniu, ale nie naszym, 
choć jakby jednak naszym. Podjąć rozmowę, by wypowiedzieć 
to, czego od dawna wypowiedzieć nie sposób, co się nie chce 
zmieścić w słowach, a co daje się odczuć w ciele, w ciałach 
i w atmosferze. O czym moglibyśmy tak elegancko porozma-
wiać? O wojnie, która jest zawsze gdzieś już na pewno, o wojnie, 
o której się w naszych domach (naszych?) opowiadało, wojnie, 
którą się oglądało, wojnie, którą się przegapiło, wojnie, której 
się nie odczuło, przemocy, która wsiąkła w glebę, w tynki, w umy-
sły, przemocy, z której my wszyscy, choć nikt z nas w tym pal-
ców nie maczał. Czy możemy to sobie wyobrazić? A może da 
się pogadać o tej „masie spadkowej”, z którą nie wiadomo co 
zrobić, która nie wiadomo skąd się wzięła, i kto ma poświad-
czyć, że jest pełnoprawną dziedziczką, i po co? A może ta masa 
spadkowa to ciała nasze właśnie naznaczone tikami, zaklętymi 
w gesty wspomnieniami nigdy nie poznanych przodków, nękane 
chorobami dziedziczonymi w wyobrażonych podwójnych heli-
sach? Czy możemy sobie przedstawić to wzajemne splecenie, 
powikłany węzeł losów i zależności (nie)zapisany w historii natu-
ralnej i historii powszechnej. Co z tego wynika?

Amerykański badacz pamięci, Michael Rothberg, pozwala przyj-
rzeć się tym pytaniom nieco z ukosa: nie szukać winnych i skrzyw-
dzonych (co lepiej dziedziczyć: winę czy krzywdę?), ale zająć się 
pozycją (nie tożsamością) uplątaną w wydarzenia przeszłości 
i trajektorie teraźniejszości, którą nazywa uwikłaniem. Uwikłani 
jesteśmy w struktury i wydarzenia i jako osoby uwikłane zajmu-
jemy, powiada autor, paradoksalną pozycję związaną z władzą 
i przywilejem, korzystamy z nich, czerpiemy, choć ani do sprawo-
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wania władzy, ani przywilejów się nie zgłaszaliśmy1. Tak po prostu 
jest. Choć mogliśmy nikomu nie wyrządzić krzywdy w sposób 
bezpośredni, przyczyniamy się do istnienia nierówności i szkód, 
których doznają inni, czerpiemy korzyści ze struktur dominacji, 
nawet jeśli z tej dominacji nie zdajemy sobie sprawy, lub zda-
jemy nie zawsze, a na płaszczyźnie jednostkowej czujemy się 
zdominowani i pozbawieni siły sprawczej. Uwikłani to uczestni-
cy historii i formacji społecznych, ich uczestnictwo może mieć 
różną temperaturę, zostawiać mniej lub bardziej wyraźne ślady, 
nie jest nigdy jednak czystą biernością. Rothberg zwraca uwagę, 
że nawet jeśli działania czy zaniechania uwikłanych są  (tylko) 
pośrednie albo (tylko) spóźnione, wciąż podtrzymują struktury 
dominacji i przemocy, w ramach których główne postaci drama-
tyczne to sprawcy i ofiary. Innymi słowy, uwikłani przyczyniają 
się do długiego i bolesnego trwania spuścizny historycznej prze-
mocy i podtrzymywania struktur nierówności, które wyznacza-
ją rytm teraźniejszości. 

A jednak przy tym stole jedni są bliżej pewnych historii i struktur, 
a drudzy dalej. Za Rothbergiem możemy mówić o dwóch rodza-
jach uwikłania: genealogicznym i strukturalnym. W tym drugim 
przypadku jesteśmy częścią społeczeństwa, w którym dziedzic-
two przemocy (powiedzmy: pańszczyzny czy Zagłady) wciąż ma 
niebagatelne znaczenie, nawet sama „historia” wydaje się odle-
gła, albo opracowana tak w podręcznikach, jak w muzeach czy 
pomnikach. Jak przekonująco ujęła to przywołana przez Ro-
thberga Tessa Morris-Suzuki: „Żyjemy uwikłani w struktury, in-
stytucje i sieci idei, które są wytworem historii, ukształtowanym 
przez akty wyobraźni, odwagi, hojności, chciwości i brutalności 

 
 
 
1  Michael Rothberg, The Implicated Subjects. Beyond Victims and Perpetrators, Stanford 
University Press, 2019.
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poprzednich pokoleń (…). Choć możemy nie być odpowiedzialni 
za poszczególne akty agresji, nie spowodowaliśmy ich, to jed-
nak jesteśmy w nie uwikłani, bo to one powodują nas”2. Nie tyle 
jednak to, kim jesteśmy, ale jaką pozycję zajmujemy w tej skom-
plikowanej układance. 

Uwikłanie genealogiczne trochę łatwiej zrozumieć, choć nieko-
niecznie łatwiej się z nim pogodzić czy na nie zgodzić. Przyglą-
dając się swoim korzeniom, śledząc losy przodków i przodkiń, 
możemy przynajmniej teoretycznie czy częściowo rozplątać nić, 
która łączy nas z danym epizodem z przeszłości. Wówczas mo-
żemy poczuć silniej, że w danej historii odgrywamy jakąś rolę, 
że jesteśmy potomkinią osób odpowiedzialnych bezpośrednio 
za pewne krzywdy lub odwrotnie – dziedziczką spuścizny bólu 
i łez. Choć więź ta jest bliska, intymna, odpowiedzialność wy-
daje się rozproszona, bo mimo że to rodzina łączy mnie z kon-
kretnym wydarzeniem z przeszłości – być może ta rodzina jest 
w posiadaniu przywłaszczonych dóbr – nie wiem, co miałoby 
to dla mnie oznaczać dziś, tu i teraz, jaką formę zadośćuczynie-
nia, jaką formę właściwego, moralnego (u)życia? Uwikłanie i roz-
proszenie idą ręka w rękę i prowadzą na różne mielizny. Chcąc 
nader silnej więzi z przeszłością krzywd, łatwo o zawłaszczenie, 
egzaltację w empatii czy spłatę cudzych długów fałszywą walu-
tą. Nie sposób pogodzić się z tym, że to, kim jestem jako istota 
społeczna dla siebie i dla innych, określa to, nad czym nie mam 
władzy, o czym nie zdecydowałam i na co nie umiem wstecznie 
wpłynąć. 

 

 
 
 
2  Tessa Morris-Suzuki, The Past within Us: Media, Memory, History, Verso, 2005, s. 26–27 
(cyt. za M. Rothberg, s. 79). 
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Do tego mam krewne i krewnych, mam też współobywatelki 
i współobywateli – jak zmieścić ich przy tym eleganckim stole? 
Pojęcia kulturowego dziedzictwa czy rodzinnego spadku zda-
ją się obiecywać jakąś bezpośrednią łączność między tym, co 
było, a tym, co jest i jak jest. Wiemy jednak i od psychoanali-
tyków, i od badaczy kultury, że procesy międzypokoleniowego 
dziedziczenia nie przebiegają tak gładko, jak byśmy sobie tego 
życzyli. Są takie masy spadkowe, których nie sposób odrzucić, 
choć i nie sposób ich przyjąć. Nawet na poziomie rodziny wiele 
da się zakwestionować, nie mówiąc już o poziomie społecznym, 
gdzie to, co przekazywane, rzadko odbywa się w sposób prosty 
i czysty. Wystarczy wziąć pod uwagę, pisze Rothberg, rozmaite 
formy zmiany społecznej, mniej lub bardziej prześnione rewolu-
cje, realne i fantazmatyczne migracje, a także – a może przede 
wszystkim – traumy, które tym bardziej komplikują kwestie dzie-
dziczenia rodzinnego i społecznego.

Nicolas Abraham i Maria Törok opisali niezwykły proces polega-
jący na włączeniu „obcego ciała” w nasze ciało. Traumatyczne 
doświadczenie związane z nieprzepracowaną stratą trafia w głąb 
nas, do krypty, i zdeponowane tam nie prowadzi nas ani naszych 
spadkobierców do opłakania, ale do tkwienia w zaprzeczeniu 
wszelkiego uczucia wobec tego, co stracone, do zanegowania 
samej straty. Krypta trwa, a jej „sekret” przekazywany jest ko-
lejnym pokoleniom, nie jako kulturowo opracowany i dostępny 
proces, nie jako zadanie, ale jako miejsce na zawsze niedostęp-
ne, a jednocześnie tak istotne – choć jego znaczenie trudno 
odgadnąć. Spadkobiercy krążą wśród nieodgadnionych znaków, 
wytwarzają fantomy, ale nie znajdują pogłosów historii, z któ-
rych dałoby się wyłuskać sens tego dziedzictwa. 



12 13

Wyobraźmy więc sobie, że nie sposób siedzieć elegancko przy 
wspólnym stole i prowadzić tej rozmowy. Te ciała nie dają się bo-
wiem usadzić. Co wtedy? Co dla uwikłanych i uplątanych w hi-
storie i nie-historie, w cudzą krzywdę i własną przemoc, w płcie, 
klasę i rasę, które tkwią w nas i w których tkwimy po uszy? Przy 
stole nie znajdujemy ani sensu, ani ukojenia, tylko bezsensowne 
szemranie, które kołysze nas do snu. Bo ta rozmowa już się tak 
nie potoczy, potrzeba bowiem innego ustawienia i innego na-
słuchu.

Katarzyna Bojarska - badaczka kultury wizualnej i pamięci zwią-
zana z Katedrą Kultury i Mediów Uniwersytetu SWPS w Warszawie. 
Autorka tekstów i przekładów zainteresowana relacjami sztuki, 
literatury, historii i psychoanalizy. Tłumaczka m.in. książki Mi-
chaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady 
w epoce dekolonizacji. Autorka książki Wydarzenia po Wydarze-
niu: Białoszewski – Richter – Spiegelman. Redaktorka i  jedna   
z tłumaczek książki Ernsta van Alphena Krytyka jako interwen-
cja. Sztuka, pamięć, afekt. Współzałożycielka  i redaktorka pi-
sma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”   
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MATERIALNE 
DZIEDZICTWO?

1.

Nie wiem, czy we wszystkich teatrach jest tak samo, ale w tych, 
w których zdarzało mi się zaglądać w kulisy, wyglądało to tak: 
rzędy półek, stojaków, wieszaków, trzymadła, pudła i pudełka. 
Na nich, w nich, pomiędzy nimi: dziesiątki świeczników poukła-
danych jeden obok drugiego, walizki ze skóry i tektury, kubecz-
ki, talerze, widelce, stare magnetofony Grundiga, złote kielichy, 
obrazy, porcelanowe pieski, kotki i jelenie. Rzeczy pogrupowa-
ne tak, żeby przedmioty tego samego rodzaju leżały obok sie-
bie (wazony obok wazonów, kieliszki obok kieliszków i tak dalej). 
W innym pokoju (w innych pokojach) przechowuje się ubrania, 
kapelusze i buty. Tu często stroje męskie oddziela się od dam-
skich, historyczne od współczesnych, suknie od marynarek i tak 
dalej. Wszystko wisi na rzędach wieszaków jak w taniej odzieży. 
Wszystko pachnie jak w taniej odzieży, może z nieco wyraźniej-
szą nutą kurzu. 

2. 

Nie wiem, czy we wszystkich teatrach jest tak samo, ale w tym, 
który miałam okazję badać1, było tak: po zdjęciu przedstawienia 
z afisza większość scenografii była niszczona. Drobne rekwizyty 
i kostiumy chowano w magazynach, czasem ocalano też szcze-
gólnie cenne (czytaj: kosztowne) większe konstrukcje i przeno-
szono je do dużego magazynu w innej części miasta. Rządziła 
zasada przydatności: jeśli coś może zostać ponownie wykorzy-
stane (i znajdzie się na to miejsce), warto to zatrzymać. Przed-
mioty, które w ten sposób trafiały do magazynów i rekwizytorni, 

 
 
 
1  K. Waligóra, Koń nie jest nowy. O rekwizytach w teatrze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagi-
ellońskiego, 2017.
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traciły swój związek z przedstawieniem. Teraz ważniejsza była 
ich funkcja praktyczna, bo zawsze mogły trafić ponownie na 
scenę. Choć taki powrót udawał się chyba tylko nielicznym re-
kwizytom. Ubrania też czekały na lepsze czasy – na to, że ktoś 
je wypożyczy (choć ten akurat teatr nie miał komercyjnej wy-
pożyczalni, więc sukniom nie było dane wirować na szkolnych 
balach przebierańców) albo przerobi (wytnie koronkę, zabierze 
bufy, skróci o falbany) i ponownie użyje. Kostiumy często sta-
nowiły źródło inspiracji, albo z ubrań były przerabiane na ele-
menty scenografii. 

Wszystko to, co działo się z rekwizytami i kostiumami po za-
kończeniu eksploatacji przedstawienia (i przy okazji ewentual-
nych powrotów na scenę w nowych spektaklach), było starannie 
odnotowywane w dokumentach. Rzeczy teatralne w miejscach 
niewidocznych dla widzów nosiły wytatuowane numery w teo-
rii pozwalające ustalić, do jakiego przedstawienia zostały wy-
produkowane, a nawet jakie losy przeszły. Mówię w teorii, bo 
w praktyce zwykle okazywało się, że dokumentacje są wybra-
kowane, a przedmioty tak stare, że nie sposób odtworzyć ich hi-
storii. Rekwizyty i kostiumy, nawet w dużych teatrach, są gdzieś 
na pograniczu: choć zapisują przeszłość, nie są tak cennym ma-
teriałem archiwalnym jak papierowe dokumenty.

Historię teatralnych przedmiotów dużo łatwiej niż z dokumen-
tów można odtworzyć ze wspomnień ludzi, którzy się nimi zaj-
mują. Rekwizytorzy, garderobiane, krawcowe, brygadziści sceny 
i maszyniści z zaskakującą precyzją potrafią wskazać, w jakim 
spektaklu grał dany świecznik, kto nosił niebieską sukienkę i dla-
czego różowy kubek, choć ma ubite ucho, jeszcze nie został wy-
rzucony na śmietnik. To osoby, które często najlepiej potrafią 
rozpoznać wartość kostiumu czy rekwizytu: pamiętają, z jakim 
wysiłkiem wiązało się jego wytworzenie, mają do niego senty-
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mentalny stosunek, a czasem po prostu widzą jakość materiału. 

 3.

Są takie teatry, w których przedmioty z już niegranych przedsta-
wień zaczynają migrować po całym budynku. Trafiają do foyer 
i biur, ze scenicznej zmieniają funkcję na praktyczną. Niektóre 
teatry organizują wyprzedaże garażowe albo prowadzą wspo-
mniane wypożyczalnie. Zdarza się, że po ostatnim zagranym 
spektaklu aktor wraca do domu razem z kostiumem. Istnieją te-
atry, które posiadają swoje muzea, i wybrane przedmioty po 
zakończeniu grania spektaklu zyskują status chronionego i pod-
dawanego regularnej konserwacji obiektu. Bywa i tak, że trafiają 
w posiadanie widzów. Zdarzyło mi się ukraść ze spektaklu (wła-
ściwie nie zwrócić po zakończeniu) ludzika Lego. Mam go do 
dziś w pudełku ze szpargałami, chociaż nie pamiętam już o czym 
było tamto przedstawienie. Byłam też kiedyś na spektaklu, któ-
rego scenografia składała się z wielu różnych drobnych przed-
miotów codziennego użytku. Pod koniec przedstawienia każdy 
z widzów został poproszony o zabranie sobie jakiejś rzeczy do 
domu. Wybrałam mały, niepozorny wazonik z czerwono-żółtego 
szkła (Państwa babcie na pewno miały podobne). Kilka lat póź-
niej chciałam się go pozbyć i wystawiłam na aukcji w internecie 
za niewielką kwotę. Mój telefon natychmiast się rozdzwonił, a ja 
po histerycznej natarczywości dzwoniących, którzy byli goto-
wi w ciągu dwudziestu minut odebrać wazonik wprost z moje-
go domu, domyśliłam się, że chyba nie doceniłam posiadanego 
przedmiotu. W antykwariacie potwierdzili mi, że jego wartość 
jest dziesięciokrotnie wyższa, niż założyłam. 
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4.

Chyba w każdym teatrze jest trochę brudno. Wstydliwa praw-
da o „świątyni sztuki” jest taka, że po powrocie do domu lepiej 
umyć ręce. W przedstawieniu jest (była? – nie wiem, czy zoba-
czą Państwo spektakl według tej samej wersji scenariusza, któ-
rą ja miałam okazję czytać) taka scena, w której mówi się, że 
przedmioty teatralne są obrzydliwe, obślizgłe i lepkie. Dla mnie 
ta rzeczywistość zawsze była trochę mniej drastyczna. Z dale-
ka warstewka brudu na rekwizytach jest właściwie niewidzial-
na, ale kiedy podejdzie się bliżej, widać rysy, smugi, siniaki po 
upadkach, odłupane kawałeczki politury. Kostiumy z bliska mają 
postrzępione brzegi, plamy, dziurawe kieszenie, oderwane gu-
ziki. Widać na nich szwy zaznaczające przeróbki, jeśli sukien-
ka zmieniała aktorki lub aktorka zmieniała kształt ciała. Prawda 
o teatralnych rekwizytach jest też taka, że to zwykle przedmio-
ty, które udają to, czym nie są. Coś, co wydaje się ciężkie, może 
okazać się zrobione z papier mâché, a srebro to w najlepszym 
razie farba w kolorze srebrnym albo sreberko z czekolady roz-
ciągnięte i starannie przyklejone do przedmiotu. Rzeczy w te-
atrze tak naprawdę nie powinno oglądać się z bliska i w świetle 
innym niż światło reflektorów. 

5.

Czy przedmioty są materialnym dziedzictwem teatru? To bar-
dzo skomplikowane pytanie. Kostiumy, rekwizyty i elementy  
scenografii w polskich teatrach są kupowane oraz produkowane 
w ogromnych ilościach, a potem z całą bezwzględnością nisz-
czone. Rzeczy, o ile akurat nie grają w jakimś przedstawieniu, 
nie mają dużej wartości: gubią się, są wyrzucane, przerabiane, 
przenoszone pomiędzy półkami, używane w czasie prób i tak 
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dalej. Rzadko podlegają ścisłemu nadzorowi, statusem nie mogą 
równać się z fotografiami, nagraniami wideo czy papierowymi 
dokumentami. Przedmioty teatralne, nawet jeśli zdarzy im się 
pojawić w kilku różnych przedstawieniach, rzadko w oczywisty 
sposób służą jako artefakt do przywoływania pamięci. Zwykle 
ich historia zostaje zatarta: kanapy zmieniają obicia, spódnice 
są skracane, fraki przeszywane, a stoliki przemalowywane, wła-
śnie po to, żeby widzowie nie zauważyli, że przedmiot, który 
oglądają, był im kiedyś dobrze znany. 

A jednocześnie przedmioty doskonale zapisują historię używa-
jąc języka rys, pęknięć i ubytków. Rekwizyty bywają spektaku-
larne, zapamiętywane, opisywane w recenzjach. Zdarza się, że 
do spektaklu kupuje się je za duże pieniądze. Są też niezaprze-
czalnie obecne: zalegają magazyny, wypełniają rekwizytornie, 
zajmują pamięć pracowników teatru, czasem także widzów. Je-
śli więc przedmioty miałyby być dziedzictwem teatru, to chyba 
tylko paradoksalnym, wstydliwym, palimpsestowo zapisującym 
i mieszającym różne czasy i estetyki. 
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Katarzyna Waligóra – teatrolożka, doktorka, współpracownicz-
ka Katedry Teatru i Dramatu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pe-
dagożka teatru i krytyczka teatralna. Autorka książki „Koń nie 
jest nowy. O rekwizytach w teatrze”, współredaktorka mono-
grafii „Teatr brzydkich uczuć”. 

Wojtek Pustoła - artysta wizualny, autor filmów, rzeźbiarz i sceno- 
graf. Absolwent Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP i kierunku 
Intermedia na UAP w Poznaniu. Wypracował charakterystyczny 
dla siebie minimalistyczny styl, widoczny zarówno w jego pra-
cach rzeźbiarskich, scenograficznych, filmowych, jak i performa-
tywnych. W teatrze wyznawca antyscenografii – szuka możliwie 
najbardziej oszczędnych sposobów kreowania przestrzeni i two-
rzenia obiektów scenicznych, których funkcja zawsze poprzedza 
estetykę. Od 2013 roku współpracuje z reżyserem teatralnym 
Wojtkiem Ziemilskim nad koncepcją oraz scenografią licznych 
przedstawień teatralnych.

AUTOR FOTOGRAFII:



36

MEBLE 
 Z OXFORDU

WOJTEK ZIEMILSKI
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MEBLE 
 Z OXFORDU

DANIEL DOBOSZ
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ANNA DZIEDUSZYCKA
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MATEUSZ SMOLIŃSKI
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MONIKA ŚWITAJ
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MEBLE Z OXFORDU 
fragment scenariusza Ody do radości

MONIKA  
Podobno w Anglii na tych najlepszych uniwersytetach typu 
Oxford czy Cambridge śmieją się z tych studentów, których 
przodkowie tam nie studiowali. Taki ich klasyczny żart to, gdy 
mówi się o kimś, że kupuje sobie meble.

DANIEL 
Ja też tego nie kumałem. Dopiero później ktoś musiał mi 
wytłumaczyć, na czym polega ten żart – że w tych rodzinach, 
które tam studiują od wielu pokoleń, te meble się dziedziczy 
z pokolenia na pokolenie. 

MONIKA 
To jest dość niesamowite, bo z perspektywy polskiej czy 
tam mojej, gdzie ja po swojej babci odziedziczyłam jeden 
naparstek, to jest dość dziwne.

MATEUSZ 
I gdzieś tam im tego zazdrościmy,  bo oczywiście fajne 
są nowe meble, ale wyobraźcie sobie to poczucie takiej 
naturalności tego, że coś po prostu dostaliście, że się tak tym 
obudowujecie i w tym odnajdujecie. Bo to należy do was. 

ANIA 
Ja to sobie wyobrażam, i to jest, kurde ZAJEBISTE.

MONIKA 
Stwierdziliśmy, że chcemy to odtworzyć, i w teatrze mamy na 
to szansę. Możemy wziąć przecież przedmioty, meble, części 
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scenografii ze spektakli, które dawno już zeszły z afisza. 

MATEUSZ 
Żeby było jasne, w teatrze to nie jest standardowa procedura. 
Na ogół wygląda to tak. „Ja tu robię sztukę. I ja mam taki 
pomysł, żeby to było wszystko, wszystko zupełnie nowe. 
Tego świata tam nie ma. Ja nie uczestniczę w tym sypiącym 
się świecie, bo ja tutaj robię na białej scenie sztukę. Moim 
dziedzictwem jest świat idei. Ach, my tu stworzymy coś 
naprawdę nowego, a później najwyżej się to wyrzuci”.

DANIEL 
Poszliśmy do magazynów mebli, rekwizytów i kostiumów. 
Popatrzyliśmy na to. Na to nasze dziedzictwo. To jest 
obrzydliwe. 

ANIA 
To jest po prostu straszne, te wszystkie stare wózki, lalki, 
obślizgłe przedmioty, stare pióra. I wszystko to się lepi.  

DANIEL 
To właściwie jest takie nic. To nie ma rodzaju, to jest nic. 

ANIA 
To jest trudne doświadczenie... bo my przecież też 
chcielibyśmy mieć ładne. No, ładny spektakl! Z prawdziwą 
scenografią. 

DANIEL 
A my teraz mamy nic.
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Wojtek Ziemilski – reżyser teatralny, artysta wizualny. Tworzy 
prace na pograniczu dyscyplin, wykorzystujące różnorodność 
form sztuk performatywnych. Jego teatr bawi się konwencjami, 
stroniąc od patosu i bełkotliwości. W swoich pracach często 
zajmuje się kwestiami komunikacji, języka, tożsamości, a także 
relacją widz–spektakl. Jego produkcje eksplorują możliwości 
teatru dokumentalnego – w „Małej narracji” (Teatr Studio 
w Warszawie) opowiadał własną historię rodzinną, w „Prologu” 
(Krakowskie Reminiscencje Teatralne i Teatr Ochoty) sprawdzał, 
kim są widzowie i kim mogliby być, „W samo południe” (Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu) było opowieścią o zmianach 
w Polsce po 1989 roku, a „Pigmalion” (Centrum Kultury Zamek 
w Poznaniu, Komuna Warszawa) zajmował się językiem jako 
sposobem funkcjonowania w świecie. Jego „Jeden gest” 
(Nowy Teatr w Warszawie) zdobył w 2017 roku główną nagrodę 
szwajcarskiego festiwalu Zürcher Theater Spektakel. 

WOJTEK ZIEMILSKI I WOJTEK PUSTOŁA
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 SPEKTAKL

 ODA DO RADOŚCI
Premiera: 

22 KWIETNIA 2022, 
STUDIO teatrgaleria w Warszawie, Malarnia

Koncepcja: 
WOJTEK ZIEMILSKI, WOJTEK PUSTOŁA

Tekst i reżyseria: 
WOJTEK ZIEMILSKI

Dramaturgia: 
SODJA ZUPANC LOTKER
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Scenografia: 
WOJTEK PUSTOŁA

Kostiumy: 
DASHA FILSHYNA

Muzyka: 
IGOR NIKIFOROW

Animacje: 
KACPER BURATYŃSKI

Kierowniczka produkcji:  
JUSTYNA PANKIEWICZ

Asystentka produkcji: 
KATARZYNA PAWLONKA

Inspicjentka: 
ZUZANNA PRUSIŃSKA

Asystent reżysera/konsultacje choreograficzne: 
STANISŁAW BULDER

Obsada: 
DANIEL DOBOSZ, ANNA DZIEDUSZYCKA, 
MATEUSZ SMOLIŃSKI, MONIKA ŚWITAJ

Scenariusz na podstawie improwizacji aktorskich i autorskich 
tekstów reżysera.



46

OPIS SPEKTAKLU

Wojtkowi Ziemilskiemu rozgłos przyniósł spektakl-wykład zaty-
tułowany „Mała narracja” opowiadający o jego dziadku. „Oda do 
radości” to trzeci, po „Małej narracji” (2010) i „Come Together” 
(2017), spektakl Ziemilskiego w Studio. Ten ceniony reżyser, autor 
i twórca instalacji performatywnych, w których ważną rolę od-
grywa konceptualne myślenie, namysł nad językiem, wspólnotą 
i sceniczną fikcją, w najnowszym spektaklu powraca do tematu 
dziedzictwa. 
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Więc robimy spektakl o dziedzictwie, i o tym, jak bardzo jest 
ono spaprane. Robimy spektakl o genach, o rodzinie, rodowo-
dzie, długach, przypadkach, losie i przeznaczeniu. O dziedzicze-
niu w obliczu końca świata, o odpowiedzialności i niemożności 
odrzucenia swojego dziedzictwa – bo to ciało, to nie ja, a geny 
kłamią. Ja jestem kimś innym. Monika odziedziczyła po rodzi-
cach dwa paznokcie, a Ania zęby, którymi poświadczała swoją 
przynależność do rodziny. Mateusz zasypia w takiej pozycji jak 
jego ojciec, a Daniel wie tylko, że pochodzi z Francji i Niemiec. 
 
W jaki sposób dziedziczymy to wszystko, co mamy? Dlaczego po 
tych wszystkich pokoleniach zostało coś tak kruchego? A wie-
dzieliście, że cofając się tylko o 400 lat, możecie odnaleźć cztery 
tysiące przodków? Cztery tysiące ludzi przyczyniło się do tego, 
żebyś mogła być sobą. 

Absurdalnie dużo.

Wszyscy czworo specjalnie do tego spektaklu zrobili sobie do-
kładne badania genetyczne.
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STUDIO teatrgaleria

DYREKTOR TEATRU:

ROMAN OSADNIK

DYREKTOR ARTYSTYCZNA:

NATALIA KORCZAKOWSKA

KIEROWNICZKA GALERII:

DOROTA JARECKA

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

JADWIGA JAWORSKA

***

DZIAŁ LITERACKI:

SZYMON ADAMCZAK
BARBARA KLICKA

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ:

JUSTYNA BIEDAK 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA:

ANNA LEWANOWICZ

DZIAŁ EDUKACJI:

MAGDALENA KAMIŃSKA
JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA

IGA DZIĘGIELEWSKA
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PRACOWNIA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO 

I ARCHIWUM ARTYSTYCZNE TEATRU:

EWA BUŁHAK

KIEROWNICZKA DZIAŁU PR I PROMOCJI:

MARTA SPUTOWSKA

DZIAŁ PR I PROMOCJI:

DARIUSZ PABJAŃCZYK
MAJKA DUCZYŃSKA

PRAWA AUTORSKIE, WYNAJEM, ORGANIZACJA WIDOWNI:

PRZEMEK SZULCZEWSKI

KIEROWNICZKA DZIAŁU SPRZEDAŻY:

KATARZYNA TARŁOWSKA

IMPRESARIAT, WYNAJEM:

AGNIESZKA BŁAŻEJOWSKA 

PROJEKT PLAC DEFILAD:

PAWEŁ STASIKOWSKI

RADCA PRAWNY:

MAGDALENA WADOWSKA

KIEROWNICZKA DZIAŁU KADR:

BEATA STĘPIEŃ
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KSIĘGOWOŚĆ:

MONIKA KACZOREK
MAŁGORZATA KRUPA

MAŁGORZATA POCZTOWICZ

ADMINISTRACJA:

MICHAŁ PAWELEC
DOROTA RĘBISZ

KIEROWNIK TECHNICZNY:

TOMASZ OPĘCHOWSKI

ZASTĘPCZYNI KIEROWNIKA TECHNICZNEGO:

MAGDA BAŁYCZ

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA:

DARIUSZ ZABIEGAŁOWSKI
RAFAŁ KOŚKA

KRZYSZTOF RYKACZEWSKI
JAN ZAJĄCZKOWSKI

PRACOWNIA AKUSTYCZNA:

SŁAWEK CZARNECKI
JAKUB BRYNDAL

RAFAŁ SZYDŁOWSKI
JAKUB WOJTASZEWSKI

PRACOWNIA MULTIMEDIÓW:

ADAM KUZNOWICZ
MAREK ZAJĄCZKOWSKI
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ZESPÓŁ MONTAŻYSTÓW:

TOMASZ BOGUMIŁ
TOMASZ BOCZKOWSKI

SERGIUSZ GAJCY
MICHAŁ KABAS

JACEK ŁUKASIUK
MICHAŁ OSICKI

MARCIN SKOREK
LESZEK SWAT

 

REKWIZYTORZY:

WITOLD FIETKIEWICZ
ARTUR KAROLAK

GARDEROBIANE:

GRAŻYNA KRÓL
BEATA PADEREWSKA

 

CHARAKTERYZACJA:

JUSTYNA JÓŹWIAK
EWA JAŚKIEWICZ

KASA BILETOWA:

MONIKA LISEWSKA
KATARZYNA WOLDAŃSKA

KIEROWNICZKA WIDOWNI:

DAGMARA OLEWIŃSKA
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BILETERKI:

MARTYNA SZYMCZYK
JUSTYNA POTASIAK

MAJA EM-KAMIENIEC
NIKOLA JAKÓBIAK

ALEKSANDRA CZAPLA

ZAOPATRZENIE:

JACEK KAJAK

SPECJALISTA DS. BHP:

MICHAŁ GASIK

SPECJALISTA DS. PPOŻ.:

ANDRZEJ SZTARBAŁA

STRAŻACY:

JACEK KARASZEWSKI
KAZIMIERZ KARASZKIEWICZ
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REALIZATORZY I ZESPÓŁ SPEKTAKLU 
ODA DO RADOŚCI  
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Redakcja, pomysł:  
SZYMON ADAMCZAK

Korekta:  
GRZEGORZ BOGDAŁ

Skład publikacji: 
KUKI KRZYSZTOF IWAŃSKI

W publikacji udział wzięły następujące osoby: 
KATARZYNA BOJARSKA 
KATARZYNA WALIGÓRA 

WOJTEK PUSTOŁA 
WOJTEK ZIEMILSKI

Zdjęcia z prób: 
ALICJA SZULC

Oda do radości. Program jest publikacją kontekstową do spektaklu 
Oda do radości, w reżyserii Wojtka Ziemilskiego.
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