


l! 
TEATR POLSKI W POZNANIU 





Człowiek wg Woyzecka 

Stoimy nad przepaścią. „Człowiek jest 

otchłanią; w głowte się kręci, gdy się 

spojrzy. • Tako ·rzecze Woyzeck. tytuło

wy bohater dramatu Georga Buchnera, 

„sztuki". które1 fabułę można streścić 

nawet nie w kilku. a dokładnie w dwóch 

słowach „zdradzony zabija". Trudno 

jednak uwierzyć. że chodzi tu tylko 

o niewierność kochanki. że Woyzeck 

własną tylko zgłębia kondycję. że tylko 

własną przeczuwa apokalipsę. O prze

żywanych wizjach zagłady, mówi sło

wami Ewangelii z Objawienia św. Jana: 

„I patrz oto wyszedł dym od ziemi ja

koby z pieca .•. •. Przed tym momentem 

Apokalipsy spada gwiazda, której dano 

klucze do studni otchłani. 

Dzieło to „najskromniejsze w motywie, 

ole najpotężnle1sze w wyrazie" jak 

podkreślał jeszcze przed II wojną świa

tową poznański historyk literatury Jan 

Berger uzmysławia pytanie, kryjące 

się w tysiącach książek i kilku księgach 

ludzkości: Kim 1est człowiek? 

Hans Mayer pisał o dramacie, że jest 

„balladą o Woyzecku. który był dobrym 

człowtek.iem, choć nie miał żadnej mo

ralności". Rzeczywiście, jeta li spojrzeć 
na „Woyzecka" przez pryzmat sztanda

rowej ballady romantycznej naszego 

Wieszcza. można zobaczyć tylko: z jed

nej strony „czucie i wiarę", z drugiej 

„szkiełko i oko" i w stosunku do moral

ności, i do obłędu. Tyle. że „Woyzeck" 

zdaje się 1uź mówić o konsekwencjach 

szaleństwa moralności mieszczańskiej, 

a mędrzec z „Romantyczności" Mickie

wicza przybiera w dramacie Buchnera 

potworne rysy Anioła Śmierci. doktora 

Mengele. który wsławtł się okrutnymi 

elcsperymentarru na żydowsk1ch dzie

ciach. Literacki Doktor podda1e Woy-

zeclca diecie ograniczonej do grochu 

i cieszy się z umysłowych aberracji pa

cjenta, uwazajqc. że są owocem ekspe

rymentu. Ten i inne motywy dramatu 

mogą naświetlić psychospołeczne 

przyczyny niemieckiej „ucieczki od wol

ności" w faszyzm, a Buchner bliski jest 

rozpoznaniu Fiodora Dostojewskiego: 

„najbardziej męczącą troską człowieka 

jes~ to: znalefć kogoś, komu by można 

jak najprędzej oddać dar wolności, 

z którym ta nieszczęsna {stota się rodzi• 

( „Bracia Karamazow") . To me 1edyne 

istotne podobieństwa między Buchne

rem I Dostojewskim. Twórczość obu ce

chuje wielki psychologiczny realizm. 

a także wewnętrzna potrzeba odnosze

nia się do Ewangelii. W „Woyzecku" pa

da jeszcze pytanie „po co jest czło

wiek?•, dla Óostojewskiego stanowiące 





-
mu jest urządzenie świata, tzw. warunki 

społeczne. 

Niemożliwość udzielel'l,la jednoznacz-

nej, jednowymiarowej odpowiedzi jest 

signum wielkiej klasyki i przyczyną jej 

żywotności. Na jej pytania, którym czę-

stokroć - w życiu i teatrze - sami musi-

• 
my nadać formę, odpowiedzieć musimy + 
także sami. Może właśnie o tym nieusu-

walnym stante naszej kondycji m6Wi 

Danton w pierwszym c;ircydziele ) 
Buchnera: ..Jesteśmy bardzo samotni". 

Zdaje się mu wtórować główny boha1er 

„ł:.agodnej" Dostojewskiego: ,,Ludzie sq 

samotni na z1emi w tym tragizm". Jest 

to także tragizm ,Jagodnągo• Woyzec

ka. Bez wewnętrznęj zgody na nieusu

walny tragizm życia 1 śmierci, wciqż bę

dą nam się przydarzać „tragedie• 

w najbardziej potocznym se~sie, w któ

rym „zdradzony zabil". 
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Z reżyserem spektaklu 
Mateuszem Bednarkiewiczem 
rozmawia Fbweł Kęsy. 

- Czy to jest twoja pierwsza realizacja 
na zawodowej scenie? 

Tak. pierwsza. Co prawda próbowa

łent kiedyś wystawić „Ztemię 1ałowq" 

Eliota w ramach tak1e1 akc11 pt. „Scena 

deszcz''. 

- Co skłoniło cię do wyboru .:Woyzecka"? 

- Dlaczego „Woyzeck"? Po pierwsze nie 

jest to dramat tylko fragmenty drama

tyczne, a to daje bardzo ciekawe możli

wości w pracy nad scenariuszem. póź
niej na scenie. Pozwala nam to układać 

tę historię w swoisty, odpowiedni do sy

tuacji I ludzi sposób. To po pierwsze, 

a po drugie wydaie ml się fascynująca 

postać bohatera, jego bycie na granicy, 

jak byśmy powiedzieli używając żargo

nu psychologicznego to Jest tak zwana 

osobowość typu border czyli ktoś, kto 

należy do świata naszego I nie możemy 

go jednoznacznie określić jako kogoś 

o zaburzonym sposobie percepcji świa
ta. ale równocześnie posiada w sobie 

bardzo głęboką wrażliwość, tak że nie

które elementy tego świata I jego struk

tury widzi głębiej I myślę. że przezywa 

je w związku z tym silniej. Ten rodzaj 

nadwrażliwca, takiego który wbrew mo

że tradycji outsidera obecnej w kulturze 

XX w. związanej z latami sześćdzieslq

tymt l z ruchem hlppisowsk1m, nie jest 

kimś kto był zamknięty i w takim seqsie 

1est bardzo silnym bohaterem. Woyzeck 

jest osobowością słabą i łączy w sobie 

wiele bardzo ciekawych elementów. ta

k1e1 postaci. ktora z iednej strony 1est 

wykluczona. ale z drugiej strony ma 

niezwykłą mtuic1ę do tego co iest istot

ne stąd też jego tragedia w gruncie 

rzeczy. 

- Powiedz mi co zrobiłeś, jak zagospo
darowałeś w swoim spektaklu „rewolu
cyjny" wymiar „Woy
zecka"? Jak wiemy so
cjalizm przywłaszczył 
sobie ten eł.ramot, nie 
do konca niesłusznie. 

Z Buchnera rewolu

ciomsty świadomie zre

zyqnowahśmy, pome

waż Buchner r wolu

c1omsta pr ynalezy do 

tnn ) epok1. kultury. do 

innego czasu. Myślę. 

z wokół no me ma 
1uz chyba takiego spo · 

ł cz ństwa do Jakiego bezpośrednio 

autor kierował sw61 tekst. Zrezygnowali 

śmy z wszystkiego co próbowano bar

dzo często wtłaczać w Buchnera, tok 

uważam, czyh z całej )akieJś soc1oh

stycznej ideologii, taką wymowę tego 

tekstu w opowieści o biednym zamęczo

nym przez mieszczańskie nieczułe spo

łeczeństwo nadwrażhwym człowieku. 

Myślę, że teraz ten problem pewnego 

medopasowanla i konfhktu przenosi się 

na relac1e człowiek człowiek. przenosi 

się na relacje, które mekomeczrue może 

majq elementy konfliktu społecznego. 

Każda z tych postaci 1est w związku 
z tym odpowiedzialna tylko za siebie. 

Nie jest reprezentantem żadne) 1dei, 

żadne1 tezy, żadne) klasy społecznej. 

'fyllco człowiek spotyka się z człowie

kiem i tak jak zawsze t to spotlcanie jest 

naj1stotnlejsze i to spotkanie decyduje 

o naszych losach. 



- W8»omlnałe6 Jdedp o mwolm zafa
•C'fDOWCIDlu fibum. Iła pewna wldda
le6 film ijenoga „Woyuck". Cay on 
w jakił apoa6b wpłynqł na ciebie, saln
aplroWoł? 

- ICiedyj tak było rzecsywł6oie. że wi
działem ten film. To było jot dawno te
mu Die bardzo pamiłtGm dQkł~e 
ten film poza wapeiniałq oczy'Wlkłe 
:ti'eacjq Km8ky ego. 
Zafcneynowcmle filmem? To raczej nie 
ćhocbi o zafaacynowcmłe ftlmem. 'l\t 
pewnie chodżi o to. te ten apoaób n.ar-

facji ten sposób 
opowtadantd stał 
•lt silnie dominu
jący w tef chwlli 
w kulturze w na 
n8J peft:epaji, na
nej "'1adqmo6ci 
Jednak nie chodzi 
o to żeby z teatru 
robić Jano nie po
aJakujemy czegoś 
takiego ale 
w sposób nałura1 
ny stało si41 tak. że 

reżyser filmowy jest autorem swojego 
dzieła w większym atopnl\t nit lrlasycz 
nie rozumiemy retyser teatfalny jako in
scenizator. J11at kiąlł kto ukła~ też 
opowie6ć. My6lę te:l, te przyszedł czas 

na to, abyśmy c!la teattu ataralt •lt 
znajdo,.ać, czy plaać formy, które ~ 
dla ~ego specyficzne 1 odpowiednie. 
Reżyser mwd przeJqć na aiebte w fćiklś 
apoeób hmkcJt autora przedatQWłenic, 
nte tylko realizcrlora napisanego dra
matu. To oczywiłcle jeat zwJsazane 
z drugq nd(;rmq teatru itd. jestem prze
konallJi ie to jfft drogu. która-f9raz na
daje 18D8 tClłeJ działalnołd teatralmtJ -
pqdejJslowanle tego typu prób. .Woy
zeck" umożlhria to w apo96b większy 
nit inne tebly 

Jdell m6głbft w dw6cla mowach 
pnMlitctwlt walory tego apektaldu SCI• 

chtclĄ- do tegc> oł>ef~ ~ to 
za bardao trudu aadaale, „Woyzeck" 

jako forma dramaturgiczna nie jest 
atrakcyjny. Nie chc,ę tutaj wracać do 
cz9ato powtarzającego się tematu 
atrakcyjności, czy konkurencyjności te
atru i filmu, czy teatru i telewizji także 
innych mediów, ale czego może spo
dziewać się widz na twoim spektaklu? 
Chwała Bogu, że nie jest atrakcyjny, 

o to chodzi. AtrakcyJność 1est kategonq 

estetyczną, która nie wiem dlaczego sta
ła się jedynq w tej chwili zwiqzanq z na

szym myśleniem o sztuce i z pięknem. To 

co piękne nie koniecznie musi być atrak-

cyjne, w takim wulgarnym wymiarze 

w jakim teraz to widać. Ja nie wiem co 

mam powiedzieć, żeby zachęcić do 
obejrzenia spek1aklu. Mogę powiedzieć, 

że występują w nim wspaniaU aktorzy, 

mogę powiedzieć, że jest piękna sceno

grafia, mogę powiedzieć, że dla kogoś 
kto lubi spędzić wieczór w teatrze to ten 

wieczór będzie jakimś przeżyciem. Może 

też odpowiedzią na to pytanie jest fakt, 

że zdajemy sobie sprawę wszyscy reali
zatorzy teg~ spektaklu z powodów. dla 

których ludzie często ostatnio omijają te

atr szerszym łukiem. My sobie zdajemy 

z tego sprawę, ale naprawdę bliżej nam 

jest do tych, którzy omijają pewien typ te

atru szerokim łukiem, niż do tych którzy 
w formie pewnego nawyku do tego te

atru chodzą; z przyzwyczajenia do ja
kichś form estetycznych - my należymy 

do tych drugich. Chciałbym jedynie po
wiedzieć: Przyjdźcie, zobaczcie. 

• 



- Powled• ml Jeuc•e prOHf O swojej 
naat9pnej plano.wcmeJ reallsacfL 
- To bpdzie mam ncrd&łeJt pnedata· 
włenle oparte o tebt dram~ay icdn· 
aptrowany ..D&Jenntkand 'lbmaua 
Maono Ma mif;to ~w Tealne '18-
lewkjł. J•t to ope>Wt.e o 'lbnt~ 
Mannie któr4PQO apotykamY podcsas 
ptennzycłi dfti u emt~e,ł s Nł~. 
eq to~ pne~~przes 
eltleta. 'lbmau ~ doetafe PfS>poą
c:jlf ~anla preądent.m ~ lke
u., l me óćlpąwklda na iilq ocl razu. 
-bsitkąH aa rosmow,. 

Małelłll• Whr.....,. w, ł970 
Abaol..-,pt ~ lnodU liJ~ ay 

tetu Waratatnk19Q<t ~ ~ 
diPWST~~fl992 1998t 
Płe~~Jcr ..llemt~ iał~ 
~ s Dolo 

~ 

IMłłf.,..., 1989 
Absohrentke1MlPJ1 ...... ~ 
hi Mdanłwa W 1196 1' ~ 
~ dO Nie-~ kOrńedłi 
z Xruattmkievo w ~ s~ 
w ł:.odm ~ kcmcat llhl<lia -aceao-
~ -~ 
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