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,,Dramat na temat fizyków musi byc paradoksalny

Nie może on miec na celu treści fizyki, tylko je jskutki "r,

Friedrich Durrenmatt

l.

. _ka ,,okru tnie dziwną stroną" świątą. wokół teatru więziennego w równym

. iu narodziła się z dośv.iadczenia, jak z ignorancji. Ten paradoksalny rodowód

,. iada paradoksowi jej głównego bohatera.
,, ]007 roku przez kilka miesięcy pracowałam rv Centrum Pralł, Kobiet rv Ło_

:dzie prowadzono program prąca i godne życie dla kobiet ofar przemocy.

,. .zorr.ały go rórvnolegle Centrum Praw l(obiet,ur,,Warszarvie i Zakład I(arny

,*5lińcu. we wszystkich trzech miejscach uczestniczki programu, obok róż_

_ 
_ tbrm wsparcia psychologicznego i szkoleń z doradcami zarvodowymi, zostały

:l]]SZoll€ do kilkumiesięcznej pracy teatralnei. Je| ukoronowaniem miały być

-dstalvienia prezentowane następnie w różnych miejscach. Asystowałam przy
,.:,. łódzkiej g..rpy prov,adzone j przez Lidię l(naur-Wo|talską, natomiast war_

=.. skie spektakle lł,reżyserii Dagny Ślepowrońskiej znałam głóu,nie z rejestracji,

:rzedstawieniach z Lublińca zaś wiedziałam niewiele ponad to, że pierlvsze
__ch , Zapach dzikiej roży , Zrealizował tam Adam Szymura2. Pamiętam silne

-_,lc je i śrł,iadomośc wagi podjętej pracy towarzyszące mi zarówno podczas łódz_

_n spektakli, jak i oglądania rejestracji przedstawień z Warszawy,

Kilka lat pózniej powróciłam do doświadczeń rł,yniesionych z Centrum Praw

3ret lv Łodzi;do poznanych tam kobiet, które w trudnych sytuacjach życiowych,

F. Diirrenmatt , Fizycy, przeł. I. I(rzyrvicka, J. Garev.icz, PIW, Warszawa l995, s. 194.

] Andrzej Titkow na temat tego proglamu zrealizorł,ał lilm dokumentalny wybieram życie

_ r]8), Por. https://w_wrł..youtube.com/r,vatch?.,.=lC37BFpCYOU, https://wwu,.youtube.conr/

::ch?v=NVCNrkzNYNk, https://rł,rvrv.youtube.com/wąlCh!y=yG4I(oU6QuYc, https://www,

*rube.com/v,atch?v=Ql7pzfg9n88 - dostęp 20 sierpnia 20l5 roku,

l
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wspierane przez inne osoby (głównie kobiety) podjęły się realizacji przedstawień

teatralnych. Obserwowałam przemianę wielu z nich. I choć nie w każdym przy-

padku okazała się ona trwała, dla wszystkich była zlacząca. Nawet jeśli teatr

nie stanowił najistotniejszej przyczyny przemian, to nie pozostawał bez wpły-

wu na nie. Zainspirowana dawnym doświadczeniem postanowiłam przyjrzeć się

tym razem szetzej i z perspektywy zawodowej (teatrologa) pracy teatralnej osób

wykluczonych społecznie3. Szybko przekonałam się, że w tej grupie szczególne

miejsce zajmują więźniowie. Doświadczarry przez nich rodzaj wykluczenia z wielu

względów trudno zestawić z jakimkolwiek innym. Podobnie jak tworzony przez

nich teatr stanowi zjawisko tyleż osobliwe, ile zupełnie osobne. }emu też pragnę

poświęcić tę książkę.

2.

Teatr więzienny działa pomiędzy zamknięciem a otwieraniem, ujawnianiem
i ukrywaniem, niemożliwością zmiany a jej podjęciem, znaczącymi ambicjami

a zupełnym brakiem środków, rozpaczą a nadzieją, porażką, która może stać się

przełomem i punktem zwrotnym życia, a zwycięstwem, które wwarunkach izolacji

zawsze kosztuje zadużo i tak często jest zbyt trudne. Więzienie potęguje poczucie

kruchości, zależności, ale potrafi także wzmocnić niezłomność. Otoczenie przez

wszechobecne zło sprawia, żewyraźniej widać w tym miejscu i dobro.
- 

Nie mniejszym paradoksem niż teatr więzienny pozostaje samo więzienie.

,,Zamierzamy resocjalizować jednostki, narzucając im najgorsze życie społecz-

ne, które można sobie wyobrazić" - pisał przed kilku laty Christian Demonch/.

r Wykluczenie społeczne rozutnienr za Marią Jarosz - jako pojęcie przecirvstarł,ne do

społecznego uczestnictw.a w szelszych społeczności.lch. ,,Ozrracza ono izolację dobrowolną

bądź częściej, \Ąlymuszoną uw,arunkorvaniami zerł,nętrznyrrri (biedą, bezrobociem, odmier-r-

nym koloren-r skóry, religią, kalectwem, nieakceptorł,anym pfzez środorvisko zacholł'aniem czy

preferencjami seksualnymi)". M. Jarosz, \Ystęp, Obszary lvykluczenia w Polsce |w:) Wykluczeni.

Wymiar społeczny, materialny, etniczny, red. M. ]arosz, ]nstytut Studiólł, Politycznych PAN, War-

szaw,a 200B, s. 10. Do rł,yliczonych przezJarosz czynr-rikólr,rvykluczenia pragnę dodać, z.r Witą
szulc, urł,arunkowania przez sytuację społeczną, przezrożne trudne s}-tuacje i dosu.iadczenia

zrł,iązane z izolac)ą (rv tym izolacią penitencjarną), osamotnieniem, trudnymi przeżl-ciami,

chorobą przel,vlekłą, nieuleczalną, bezdomnością, zmianą kraju zamieszkania lł,ynikającą z ko,

nieczności, a nie z r,r.olnego w.ybolu, Por. W. Szulc, Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii,

roztvój praktyki, Difin, Warszar,va 2011, s. 14,
a C. Demonchy, Cćnealogie de la prison moderne. Por. http:/irł,wtv-.theylierł,edie.org/res-

sources/biblio/frlDernonchy christian - Genealogie de la prison_rnoderne.html - dostęp
20 sierpnia 2015 roku. (Wszystkie tłumaczenia tekstólv francuskojęzycznych, jeśli nie podar-ro

inaczej, rł,moim tłumaczeniu - M. H.)
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_hoc ,,stan u,ięzień jest bodaj zawsze miarodajnym odzwierciedleniem stanu
-,ultury danego kraju w danej epoce"5, ,,nie ma więzień idealnych. Jakie by ono

..e b14o, lł,ięzienie jest niewyobrażalne i nie da się go opowiedziec"". Z głosu osób

: zn,.ch profesji, przyglądaiących się tej instytucji w różnych czasach, wyrrika, że

.atr r,l,ięzienny (jeśli rv ogóle się pojawi) staje wobec niemożności wypowiedze-
-,a dośrviadczenia izolacji, zarazern stanowi element najgorszego modelu życia

.:Jłecznego. Jakie zatem racje przemawiają za tym, zeby w ogóle zaistniał? Nie
,,starcza przecież przekonanie, że,,dramaturgia i zbrodnia mają ze sobą coś

.pólnego"7.

Realizacje przedsięrvzięc teatralnych z osobami potrzebującymi pomocy ptze-

aczają granice sztuki, stają się jednym ze sposobów leczenia lub je wspierają8.

.:eli odbyr,ł,ają się w atmosferze akceptacji i zaufania, a ich celem jest rozwijanie

_-,rczości i lł,prov,adzanie pozytywnych wartości, rł,ówczas zaltczycje można do

_Jziaływań arteterapeutycznych, które nie są tożsame z amatorskim uprawia-
, .n sztuki, W przypadku teatru więziennego

,,nie chodzi o to, by wykształcic nowe generacje aktorów, tancerz}', trvórców kina,

lotografikólł., malarzy, pisarz1,, czy opolviadaczy ale jak podkreśla Jean-Christophe

Poisson - Chodzi o to, by strł,orzyć warunki, lr,. których możliwe będzie dokonanie

prarł.dziwego wyboru sposobu życia"'l.

ednocześnie można dostrzec znaczące paralele między doświadczeniami
..riór,v i artystów. Osadzeni przerywają więzi łączące ich z dotychczasową
. :inotą, skazani są na konfrontację z własnymi czynami i z mroczną stroną

- :ożsamości. W podobne obszary zagłębiają się artyści, ale podążają zupełnie
, , :li drogami, Często odwołują się do gwałtownych konfliktóu,, destrukcyjnych

H, Jankowski, Higjena więzień [rł,:] 1(się9c jubileuszotva więziennictwa polskiego 1918-

: .cl. Z. Bugajski, Miejskie Zakłady Graficzne, Watszalva 1929, s,99.
,\ r,port.iedź Janusza Mrozov,skiego [w:] IJne prison ,,dffirente"? hvl I'arr en dfficultćs. Les

., : mps de l'art. Pr[sons, psychiatrie, quelles actions artistiques?, ed. N. Romćas, ,,Cassandre/
. _ :;-t-lps". Ed. Noys, Paris 2007, s. 238.

:'. \drien, Le Thćótre en abime [w:] t'air du dehors: Pratiques artistiques et culturelles en

, - :.rirentiaire, ed. A. Chapoutot, Editior-rs du May, Paris i993, s. 59.

] _-r, M. wirża jtys, oddziaływanie terapeutyczne przez teątr w pracy z grupą osadzonych

,:zie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, lnstytut Psy-

_ . ani\\ersytet l(azimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, maszynopis, s. 3.

i _, J. Ch. Poisson, Manifeste pour une ethique de l'art en prison,,,Horschamp" 2003,
,-: http://rvrvw.holschamp.org/spip.php?article,l03&debut_menu=80 - dostęp I0 lu-

-]
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pragnień, ,,zmarnowanego" dzieciństwa, cierpienia. ,,Przemoc, nad którą pracuje
artysta [często - M. H.] jest bliska tej, która prowadzi człowieka do więzienia"1..
wchodząc tam ze swoją sztuką, artyści stają się świadkami niejasnych i nieoczy-
wistych wydarzeń. Teatr w więzieniu pozwala zarówno twórcom, jak i widzom
,,dojrzec, co jest za bramą, za mufem, a właśnie wobec (..,) |czego - M.H.] powinien
istnieć teatr i tam szukać swojej mocy"1.. Ich zadaniem jest także błyskawiczna
reakcja, ,,bo w więzieniu pamięć [szybko - M.H.] się zaciera"l2.

Niektórzy artyści pracę za murami traktują jak przerywnik, inni, nawet gdy
trafili tam przypadkiem, zostają na dłużej. Dla kolejnej grupy działania tego typu
kształtują ich własną drogę, w której aspekty: indywidualny, artystyczny i społecz-
no-polityczny ściśle splatają się. Niekiedy, jakw przypadkuArmanda Gattiego, ich
zwrot ku więzieniu stanowi rodzaj manifestu:

,,przyłączam się do obozu pokonanych. To miejsce, ku któremu kieruję sympatię,
potrzebuję wiary w człowieka. [Być - M.H.] zawsze po stronie pokonanych. Zadnego
masochizmu, Żadnego poczucia klęski płynącego z historii. Przeciwnie. Opowiadać
się po stronie pokonanych, zbuntowanych, aż do końca świata (...) więzienie to par
excellence miejsce, gdzie ci się znajdują"I].

Teatr w więzieniu dzialajednocześnie w systemie i niejako obok niegola. staje
się jedną z dopuszczalnych strate gii rozszczelniania, czy uchylania zamkniętego
świata. Podkopując pewność instytucji, zarazem w pewien sposób uwiarygodnia
ją. Potencjalnie stwarza możliwość interwencji w machinę totalną, choć w praktyce
podporządkowuje się całkowicie instytucjonalnym wytycznym. ]ego celem nie
jest rewolucyjna zmiana czy zniesienie instytucji więziennej, ale podjęcie praktyk
prowadzących do emancypacjiposzczególnych osóbl5. Może stać się szkołą innego
rodzaju życia, pobudzić apetyt na nieznane dotychczas doświadczenia, pozwolić
otwierać dosłownie i w przenośni wiele dtzwi, stworzyć nowe więzi (na różnych

1L' A. Grasset,ThĆdtreetprison:unćchangenócessaire [rł.:] thir dudehors...,dz.cyt.,s.67.lt K. Warlikowski, Orędzie na Międzynarodo,,vy Dzień Teatru 20] 5 [w:] https://tł,ił,ly.youtu-
be,com/rł,atch?r.=VkFWWe.IQrbk - dostęp 1 maja 2015.

'' J.-P. Chretien-Goni fił,:] Temps choisi, temps subi en prison? [w:] t'crt en dfficultćs,..,
dz, cyt., s.207.

rr WYPowiedŹ Arrnanda Gattiego [w:] Fitmie Stephane'a Cattiego, Les combats du jour et
de la nuit a la Maison dArret de Fleury-Merogis, Frar-rc ja 1989 roku. Film został lł.yprodukorł,any
ptzez ,La Parole Errante" i znajduje się -"v zbiorach Llnstitut National de Audiovisuel (LINA)
w Paryżu.

]a A. Gatti, Changer le passć (Entretien avec Thierry Dumanoir),,,Lignes" 1996, nr 27, s, 44.
" J.,P. Clrretien-Goni |w-:] Iemps cńoisi..., dz. cyt., s,207.

b C McAyinche1,, rłleoa:&i
flnet gĄ. nie podaDo arrtora pad
fudł.Prr}tń

: Pfi-rlpmieŁ MartaTtrŁ
r!,.ls- iZ
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:łaszczyznach).Przez sam fakt zaistnienia w nietypowym kontekście teatr zamie-

ria się w miejsce rozmów o sprawach społecznie ważnych. I(ształtuje wspólnotę

'la innych prawach niz reguły instytucji,

Teatr w więzieniu funkcjonuje częSto Wobec Społecznego Spfzeciwu. od lat

,, ielu ludzi pozostaje nieprzekonanych do sensowności takich działań, Już w l915

,lku w Stanach Z|ednoczonych pojawiały się opinie, że: ,,poczciwym oby\Ą,atelom

]raku'e funduszy na rozrywkę _ a więźniowie ją mają!"1". Sto lat poźniej roz-

:, zmiewają podobne głosy. Choci aż dziś prowadzący pracę teatralną w więzieniach

_decydowanie przeciwstawiają się określaniu ich działań jako umilanie czasu

_]\, ,,serwowanie rozrywki osadzonym"l7. Trochę winy jest także po stronie tych

, o jel(todawców rł.ięzierrnej pracy teatralnej, którzy twierdzą, że dziękl teatrowi

rprawią niechciane zachowania osadzonych. Takie obietnice wydają się ponad

-.arę. I choc zbrodnia stanowi wybór, to jego fezultat nie pozostaje bez związku

,rdyr,vidualnymi, społecznymi i politycznymi uwarunkov,aniami. Teatr może

-;pirov.ac do zmiany i skutecznie ją wspierac, nie jest jednak \Ą, stanie jej doko_

:,, To musi i może zrobic tylko człowiek przebywający w konkretnej sytuacji

rrunkach.

3.

,.: mojej książki zawarta została w tytule. Wykorzystany w nim cytat pochodzi

.f sza pt. Wolną Wola Gabriela Sz., osadzonego w Zakładzie l(arnym w Sieradzu:

,.\ie ma prz1 jaciol po tei

Ol< l,ut n ie dzilł nej srron ie

Są tylko znajome twalze

Które pcltrzebują coś od Ciebie

Lub nie (...)]8".

= r-ruję rv niej próbę przywrócenia osadzonym głosu, choć częściowo, w \Ą/y-

. ]e s}.mbolicznym. To głos w przestrzeni działania. A nie ,,niedziałania",

-lenia czy żalu. Interesu.je mnie szczególnie ten głos, który wybrzmiewa

i, N{cAvinchey, Theatre & Prison, Palgrave Macmillan, London 20Il, s. 71. \N przy-

.dl nie podano autora przekladu z jęzl.ka angielskiego, konsultacja tłumaczenia Anna

..a Przybył.
i. r. lr-ypolł.iedź Marka Tybura [w:] M. Bryl, Makbet zabtł _ ja zabiłem,,,Nietaklt" 2013,

. l].

,. Ą. Szumilas , Dziennik nądziei, Pionska Press, Warszarł,a 20l], s. 52.

l5
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w pracy teatralnej, poetyckiej, muzycznej, jak również w wolontariatach podej-
mowanych w hospicjach, domach pomocy społecznei i innych instytucjach. Na-
słuchuję głosów za murami, ale też je wybieram ilączę, dlatego książka o te-
atrze więziennym w równym stopniu będzie książką o mojej izolacji i próbach
przekraczania własnych ograniczeń. W niezamierzony sposób kieruję się tutaj
wskazówką Jerzego Grotowskiego, który mówił, że celem działań jest ,,przebić
się przez nasz - szczególny - muf", nasze uwarunkowania. Reżyser Apocalyp-
sis cum figuris powtarzał, że w każdej kulturze i we wszystkich czasach znaj-
dowali się ludzie, którzy dotkliwie odczuwali ograniczenia i szukali dziury
w murzel9.

Nie wszystkie granice można przekroczyc natychmiast. Tak jak nie wszystkie
mury od razu zostaną rozbite. Obywatelska odpowiedzialność polega na tym, by
colaz szetzej otwierały się głowy ludzi pracujących, ale i przebywających w wię-
zieniach. Ich bramy jednak pozostaną zamknięte.

Obecny w tytule znak nieprzekraczalnej granicy został zaznaczony przez
cudzysłów. Znak grafrczny w postaci dwóch przecinków umieszczonych w gór-
nej linii niczym krata więzienna oddziela ,,stronę" od ,,świata". Ta separacja jest
znacząca. Strona świata oznaczająca kierunek na kuli ziemskiej (południe, pół-
noc, wschód, zachód) wiąże się z orientowaniem (osoby, obiektu) w przestrzeni
w relacji do ciał niebieskich, przede wszystkim do Słońca. Wyznaczenie miej-
sca (strona świata jako terytorium, kraj, okolica), zajęcie go i oswojenie, może
też stanowić punkt wyjścia do podjęcia marszu. Określenie ,,strona świata"
niejako zaprasza do ruszenia w drogę. W więzieniu ta wędrówka nie jest moż-
liwa do podjęcia w przestrzeni frzycznej. Granica w tym obszarze pozostaie
nieprzekraczalna.

W języku polskim słowo,,strona"2o oznaczające przestrzeń, miejsce na krawędzi
czegoś trafnie określa istotę więzienia. Można o nim pomyśleć jako o ,,drugiej,
odwrotnej", ,,słabej stronie", ,,drugim, nieuwzględnionym dotąd, (...) gorszym,
aspekcie" społeczeństwa. ]ednocześnie odsłania ono istnienie pewnej relacji za-
znaczonei w wyrażeniach: ,,każdy medal ma dwie strony", ,,każdą myśl na dwie
strony wyłożyć można".

Z kolei czasownik,,stronić" oznacza ,,trzylrrać się z dala od kogoś, od czegoś,
unikać czyjegoś towarzystwa, uciekać od czegoś, niechętnie się czymś zajmować".

l" 
]. Groto'"vski, Być obecnym - tu i teraz |u,:] Teksty zebrane, Instytut im. Jerzego Grotorv-

skiego, Instytut Teatralny im. Zbignielva Rasze."vskiego, \Ąrydarvnictrvo Krytyki Politycznej,
Wrocłał,. Walszawa 2072. s. 1085- 1086.

)" Słownik Języka Polskiego, t. VIII, red. W. Doroszer,vski, S. Skorupka, H. Auderska, Pań-
st\Ą,o\Ą,e Wydalł,nictlvo Naukorr.e, Warszawa 1966, s. B19-820, 822-823.
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:afnie określa on stosunek większości społeczeństwa zarówno do osadzonych

akkolwiek było sprawców krzywd społecznych), jak i wszystkich tematów zwią-

:n1 ch z więzieniem, znajdujących się poza aurą skandalu czy tragedii,

\V kontekście teatru rvięziennego szczególnie ważnego znaczenia nabiera okre-

, cnie ,,na stronie", Oznacza ono zwięzłą, ,,wymykającą się" postaci wypou,iedź,

:::esowaną nie do innej postaci, ale do samej siebie i słyszaną niby przypadko,,vo

lez widzów. Wypowiedzi ,,na stronie" sygnalizująrzeczywistą intencję i opinię

1atera, tak aby widzowie mogli poznac i właściwie ocenić przedstawianą sytu-

. : e, Postaci wypowiadające się ,,na stronie" nie kłamią, ,,gdyż zazwyczaj nie oszu-

-,: się z rozmysłem samego siebie. Te chlł,ile prawdywewnętrznej są momentami

_._:trvymi w rozwoju akcji dramtycznej; widz ma wtedy mozliwość refleksji nad

, :,, chczasorł,ym jej przebiegiem"21.

To nie przypadek, że funkcje spełniane w teatrze przez monologi ,,na stronie",

ec:,,autorefleksyjność, porozumienie z widownią, samouświadomienie, wy-

. :rie lv słowach podjęcia decyzji"22 są zadziwiająco zbieżne z funkcjami teatru

-:tennego. Jednocześnie towarzyszą im zwykle specjalne środki gry scenicznej

_:alizujące rł,yjście z roli: zmiana intonacji, skierowanie przez aktora \Ą'zroku

. idorvnię, cz1 z:rrtiana oświetlenia2r. Działania podejmowane w teatrach wię-

, lr ch sprau,iają, że osadzeni na jakiś czas ,,rł,ycho dzą z rol więzniów", zmie-

. . lie tylł<o intonację, ale często rodzaj języka (nie tylko porzucając grypserę),

.,* a slł,ój wzrok na widzów i sami też w inny sposób, niejako w innym świetle
. :'a postrzegani. Określenie ,,na stronie" posiada także nieteatralne znaczenie.

. _. się z byciem opuszczonym i pominiętym. Te stany znane są zdecydor,vanej

, .. . z osci r,r,.ięźniór.v.

- ,. a inne słowa - ,,okrutnie" i ,,dziwna", które pojawiają się w tytule książki,

, l:'a do znanych w historii teatru manifestów artystycznych. Pierwsze z nich

:,łuje ,,Teatr okrucieństwa" Antonina Artauda ,,Utożsamienie okrucieństlł'a

:-:alniami stanowi [tutaj - M,H,l poboczną i mało ważną stronę kwestii"2a,

: : _:]ra Teątru i dżumy,,okrucieństwo oznacza surowość (...), starannośc oraz

rlłalną decyzję (...) absolutne zdecydowanie"; ale także ,,żądzę życia, ko-
*..go f}.goru i konieczności"25. Zawiera,,ideę akcji doprowadzonej do końca

: ]ał is. Słownik terminów teatralnych,przeI., opr. i uzup. S. Świontek, Zakład Narodowy
-.;olińskich. Wydarvnictwo, Wrocław. Warszarł,a. Krakóv, 1998, s. 49,50.

-:-:źe. s. 5().

:-:] Ze.

- ].:laud, Teatr i jego sobowtór, plzeł. J. Błoński, noty: ]. Błoński i I(. Puzyna, WaiF,

. 9.8.s.l18.
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i ostatecznej"ru. Według Artauda: ,,Nie _mą_.q\rq_qĘostwa bez śłviadomoś,g1.lez

swoistei- pilnej, starannei świadonł_91i5lŚwi*9T_9_r,9yla,!$e dale kaŻdemu czY-

nowi, któiy Ń}tónujemy w życiu, ĘarĘl<r#i, odciei 
1|rucieństwa"27. 

Dopiero

okrucieńsiwo i zgtoza rozumiane właśnie w taki sposób pciżwalają człowiekowi

,,na wysondowanie całej swojej witalności". To one konfrontują go ze wszystkimi

możliwościami, jakimi dysponuje28. W takiei perspektywie teatr więzienny wią-

załby się z aktywnością i determinacją zdolną przekroczyc izolacyjny marazm,

z surowością, starannością i rygorem podejmowanych działań; z przeżywaniem

życiaw pełni mimo niesprzyjających warunków i bezustannym odkrywaniem

własnych, nieznanych dotąd możliwości.

,,Dziwność" z kolei odsyła nie tyle do zadziwienia wobec nieznanego świa_

ta, którego reguły trudno rozpoznać29,Iecz związana jest z osiągnięciem ,,ta_

kiego wejrzenia w świat, które zmienia absolutnie wszystko, dodając nowy

wymiar rzeczywistości, wymiar tajemnicy i metaflzycznej dziwności. Kto nie

odczuł tego, poza wszelką dziwnością biologiczną i astronomiczną, paprzez po-

jęcia filozofii (,..) nie wie, czym jest, i nie wie, jak naprawdę wygląda świat"]o.

Rzecznikiem uzyskania tak rozumianej świadomości, świadomości, dzięki której

nie tylko można pojąć ,,ogrom otaczaiącei nas tajemnicy", zrozttmieć, ,,że świat

zawiera w sobie ukrytą zagadkę (...), ż" my sami, z całym pospolitym (",) ży-

ciem, jesteśmy cząstkamiprzerażająco tajemniczego zjawiska Istnienia w ogó-

le"]1 był jeden z najbardziej uniwersalnych polskich artystów stanisław lgnacy

witkiewicz,
To nie przypadek, że ptacy mojej patronują Artaud i Witkacy, twórcy ape-

lujący - każdy w inny sposób - o przekraczanie niewolących człowieka ograni_

czeń. Ponadto na kartach tej książki często _ jako kontekst do prowadzonych

analiz _ pojawiają się nazwiska innych praktyków i reformatorów teatru XX
wieku: Eugenia Barby, Augusta Boala, Bertolta Brechta, Petera Brooka i Jerzego

Grotowskiego]2.

:n Tamże, s. 102.
r; Tamże, s. 1]8.
28 Tamże, s. 103-104.
r9 Chciałoby się sięgnąć po rvięzienny termirr ,,rozkminic",
:r| s. l. witkierv:icz, pojęcia i twierdzenią implikowane przez pojęcie istnienio. l inne pisma

JilozoJiczne (1902*1932), opr. B. Michalski, P]W Warszar,va 2002, s, 48,

]1 Tamże, s. 54.
r] chociaż rv żadnym miejscu nie odniosłanr się do pracyTadeusza T(antora, rów-nież praca

tego tlł.órcy, szczególnie lv kontekście teatru pamięci, mogłaby stac się punl<tem rł,yjścia do

rozrr ażań rlad teat t,em u ięziennynl.
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4.

)krutnie dziwną stroną" świątą. Wokół teatru więziennego stanowi jedynie reko_

- -sans nietransparentnego i trudnego do zbadaniar] zjawiska, ważnego zarówno

perspektywie nauk humanistycznych, jak i społecznych. Wyznacza i nakreśla

]5zary, których poszerzanie stanowić będzie cel dalszych studiów. Monografia

zJ-pomina możlirvą tylko dzięki teatrowi probęzalzeniaplzez więzienną kra_

-. nasłuchiwania pod murem głosól,r., które odważyły się podjąc dialog. W mojej

]c}-teatr więzienny jest podsta\Ą,owym tematem i narzędziem, celem jednak jest

]1Sanie Świata, w jakim ten teatr powstaje.

Generalnie zjawisko teatru więziennego przedstawiłarrr z pozycji teatrologa.

_ _nakże wielowymiarowość tematu zmusiła mnie do sięgnięcia po różnorodne

dki metodologiczne. Najbliższa moim rozważaniom okazała się komparaty-

_zna perspektyu.a badarvcza Tomasza Bilczewskiego. Studia nad teatrem wię-

:.ln}.m postrzegam _ podobnie jak krakowski badacz swoją dziedzinę _ jako

. rr nośc interpretacyjną zmierzającą do zestawiania ze sobą ujęć pochodzących

:rębnych obszarórł,i sfer ludzkiej ekspresji. Czyni ona z gestu przekraczania

..ego typu granic przedmiot srtojej SZczegóInej uv,agi. Dzięki śrł,iadomemu za_

, lrr aniu zaskakujących kontekstów, w których spotykają się rozmaite nurty nie

\ajr.viększa trudnośc polegała na zdobyciu satysfakcjonujących materiałór,v. Z regu

. to informacje zebrane podczas rł.yrviadórv z osobami prov,adzącymi pracę teatralną

..reni.rch i z jej uczestnikami. Plzeprowadzałam je,,v różnych warunkach. Rozmolvy

..lli niepozbawionymi wolności najczęściej odznaczały się dużą otwartoŚcią z ich stronY,

. :Zemu zdobyłam rł,ięcej szczegółor.vych informacji. Natomiast v,ywiady z więźniami były

, - i]ne z różnych plzycz\in:organizacyjnych, 1ogistycznych i technicznych. Przygotowanie
- ., rr lęzieniach wymagało sporo czasu i uzyskania oficjalnych zgód dyrekcji jednostek.

, -.: się l<ontroli przy lvejściu do rvięzierria oznaczało pozostawienie rł,szystkich narzędzi

.:r ch obecnie w pracy badalvczej humanisty, takich jak: iaptop, dyktafon czy aparat foto-

-., . Roznlowy z osadzonymi często przeprolvadzałam v, grupie, gdzie poziom otwartości

_-:.-.iczolly. Z reguły toczyły się one lv obecności funkcjonariuszy, co dodatkowo Wpro!\'a-

- 
=:;arr nioną cenzu[ę. Zdarzało się, że paraliżująco działala na nrnie ślviadomośc bardzo

__ ]ego czasu na lozmo\Ą.ęj pośpiech wprowadzany plzez niektórych funkcjonariuszY

: , st} mulolvał. Dochodziły do tego niekiedy całkowity brak możliwości ,,oslvojenia" się

_ _._ i z grupą, ale i gr.upy Ze mną) jak również niemożnośc ,,zr.veryfikorł-ania" uzyskanych

. _ ,. \\'1,polviedzi osób osadzonych rv rł,iększości lr.ypadkółl,, spisylvałarn odręcznie Pod,
, :Czenia lozmowy. Wynikało to niekiedy z trudności z uzyskaniem zgody na rł'niesie-

, _. l d1 ktafonu, 1ub z niepodjęcia przeze mnie w- porę (ze znaczącym rvyprzedzeniem)

'- rralnl,ch, by taką zgodę otrzymać.
, : ,,, ie]okrotnych spotkań z osadzonymi rv zakładach karnych i aresztach Śledczych

-lla}am rr-rożlir,vość przeprorvadzenia długiej i srvobodr-rej rozlnowy. Uzyskane v,tym

- rlbrnracje stanowią dla mnie jedno z lvażniejszych źródeł rnoich badań.

Tl
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tylko humanistycznej refleksji, można odkryć pokrewieństwo i wzajemne wpływy
zjawisk uchodzących za odmienne. w ten sposób przyjmuję postawę hermeneu-
tycznej eksploracji ,,tego, co nam się wymyka i poprzez dążenie do rozumienia,
które nigdy nie jest procesem skończonym, wymaga wykroczenia poza obszar
naszych ptzy zwyczajeń"'n.

książka składa się z trzech części: Mgławica, sceną za murem oraz Maska
i twarz, w których opisuję zl'awiska teatru więziennego, przechodząc od perspekty-
wy,,z lotu ptaka", poprzez spojrzenie przezpryzmat wybranych tekstów i tworzyw
teatralnych, po kluczowy dla teatru więziennego problem toźsamości, W rozdzia-
|e Zaczynajqc od gladiatorów rozpoczynam od prezentacji różnorodnych form
i praktyk teatru więziennego, ujętych w perspektywie historycznej i społecznej.
przywołuję lektury omawiające pracę tego typu w wybranych krajach europej-
skich i w Stanach Zjednoczonych, poszerzam je o pojedyncze zjawiska z Ameryki
Południowej. Podobnie tzecz sięma w rozdziale trzecim, omawiającym wybrane
zjawiska teatru więziennego kobiet na świecie. W rozdzielającym je tekście Po pa-
jęczej nici jako klucza do - jednych z - drzwipolskiego teatru więziennego używam
przede wszystkim tekstów źródłowych: artykułów, recenzji, kronik więziennych
oraz kilku fotografii. Mgławicę kończę siedmioma świadectwami liderek polskie-
go teatfu więziennego. poszczególne rozdziały tej części przypominają żółty ser,
w którym jednak dominującym elementem pozostają same dziury.

w scenie za murem koncentruję się na specyfice więziennej ,,roboty teatral-
nej", Na początek proponuję wstępną typologię polskich teatrów więziennych,
a następnie sięgam po przykłady realizowanych w nich tekstów zderzam tu in-
scenizacje Szekspirowskie (Ślady źrodła) z wystawianiem autorskich miniatur
przez Adama Szymurę w Areszcie Śledczym w Gliwicach (W szkole Becketta).
w kolejnych rozdziałach analizuję przestrzeń sceniczną - omawiam ją na podsta-
wie eksperymentów krzysztofa papisa w Teatrze więziennym,,po Drodze" - oraz
nowe media, zastosowane w kilku wybranych przedstawieniach, zrealizowanych
w zakładach karnych i aresztach śledczych we: Wrocławiu, Kłodzku, Opolu Lu-
belskim i poznaniu.

w Mąsce i twarzy interesuje mnie temat tożsamości. Teatr więzienny jest bo-
wiem swoistym Laboratorium tożsamości, pozwala nie tylko rozliczyć się z ,,daw-
nym życiem", jak ma to miejsce w omawianym w drugim rozdziale złymDatiusza
JeŻaiGrzegorza Kondrasiuka w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego, ale także
odnaleźć nową perspektywę widzenia ról więźniów i samego więzienia (o różnych

rr T. Bilczelvski, 1(omparofystyka i interpretacją. lVowoczesne badania porównawczewobec
translatologii, Universitas, I(rakórł. 2010, s. 29.
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, Jzajach mnichow). Tę część kończę tekstem o symbolicznym tytule Przekraczajqc

- -,lnice. Pobyt w więzieniu (podobnie jak inne doświadczenia ekstremalne, np.

.zdomnośc) postrzegam jako sr,voisty rytuał przejścia. Przy czym sztuka (w,tym

] :uka teatru) pozrł,ala osobom - często określanym jako ,,najbardziej nieproduk-
,,, ne" i pozbawione niemal wszystkiego !\,,systemie społecznym przechodzącym

]ez etap liminalny (śmierć symboliczną) ,,stworzyc fna nowo, własrrą - M.H.]

..torię", a ptzez to ponownie stworzyc siebier5, W teatrze więziennym nie chodzi
.l, by zając czas więźnióW ale - by dostarczyc technik, rł,iedzy, umiejętności, któ-

: ]ozwolQ im przekroczyć rolę osoby osadzonej. Nie nastąpi to bez przychylności

;parcia ze strony społeczeństwa, brak pomocy skazuje większość z tych osób

. :ozostanie w stanie liminalności, powtarzanie znanych wyboróW a w konse-

=ncji odgrywanie kolejnych ,,rvięziennych scenariuszy". Całośc podsumowuję

: . ji€il1 o nieco żartobliwym tytule Jeden Jeż nie czyni wiosny.

,\' ,.Okrutnie dziwnej stronie" świąfa... nie zamierzam usprawiedliwiac bohate-

nojej pracy. Oddzielam ludzi od ich czynów. Chciałabym, by teatl lvięzienny,

.: się dla czytelnikórł.- podobnie jak stał się dla mnie wehikułem pozwalającym

:1il(ac przestrzenie, które przed lekturą przypominają białe plamy na planach

..t Dla spotkanych tam ludzi-aktorór,l,teatr jest niczym most, który pozwala
, i chodzić do rvidzów, stawac przed nimi ze ś,lviadomością tego, co zrobilirij.
,, ala spotkać się mimo... nieodwracalności sytuacji, nierzadko mimo tragedii

Terlolle, Sans domicile fixe: au seuil d'une libertć possible et crćatrice |w,.] L'art en

. dz. cyt., s. 57-58.

u vpor,r,iedź Cezarego D. Na podstalvie rozmorvy przeprowadzonej rł, Zakładzie
-,\-ołorr.,ie, 

r,r, sierpniu 20l 5 roku.
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