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1.

"Historia teatru XX wieku nie sprowadza się do historii przedstawień"l. I(on-
statacja Fabrizia Crucianiego nabiera wyjątkowych znaczeń w kontekście teatru
więziennego. Nie przedstawienie bowiem znajduje się w centrum pracy podej-
mowanej za więziennymi murami, ale tworzący je ludzie. Perspektywa teatralna,
która stawia w centrum aktora i jego pracę, a nie jej efekt, wiąże się z działaniami
laboratoryjnymi. Termin ,,laboratorium" w przypadku teatru więziennego może
dostarczyć nowej optyki. Laboratorium w tym kontekście jest rozumiane podob-
nie jak w kontekście teatru eksperymentalnego jako miejsce pracy, przestrzeń,
w której to właśnie zaangażowanie w działanie, a nie talent, praktyka, a nie teoria,
eksperymenty, w celu odkrywania nowych jakości, a nie powtarzanie tego, co
znane i rutynowe, stanowią podstawowe wartości. O ile jednak, praca labora-
toryjna w teatrze awangardowym koncentruje się wokół poszukiwania nowych
sposobów gry aktorskiej lub nowych form inscenizacji, jak również na odmiennie
ustanawianej relacji między §ceną a widownią - nie stawiając sobie pruy tym za
cel sukcesu u publiczności2, o tyle w teatrze więziennym podstawowy obszar pra-
cy i poszukiwań obejmuje istotę ludzką (aktora, ale i widza), jej indywidualność,
postawę człowieka wobec samego siebie i innych. W przypadku teatrów więzien-
nych tworzonych najczęściej przez amatorów o specjalnych potrzebach (wśród
aktorów są osoby zmagające się z różnego rodzaju uzależnieniami i dysfunkcjami
natury psychologicznej i społecznej), znajdujących się w bardzo specyficznej sy-
tuacji - izolacji, praca nad rzemiosłem aktorskim staje się slłąrzeczy dość ogra-
niczona. Poszukiwania podejmowane w obrębie teatru więziennego oddziałują
bardziej bezpośrednio na ludzł<i potencjałwykonawców, a przede wszystkim na ich
świadomość.

r F. Cruciani, Przykłady zachodnie, przeł. G. GodIewski [rv:] E. Barba, N. Savarese, dz. cyt.,
;.249.

r P. Pavis, Slowni/< terminóyv.,.. dz. cvt,. s. 525.
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Na wagę tego czynnika w pracy teatralnej z więźniami zwrócił uwagę \\ > _

mniany w innym miejscu Armand Gattir. Ten rł.szechstronny twórca francusk . _

teatru, który jako uznany dramaturg i reżyser porzucił w pewnym monle' _

oficjalne sceny i rozpoczął pracę z w.ięźniami, młodymi ludźmi z margine -

społecznych, analfabetami i z innymi osobami dośrł,iadcza.jącymi wyklucz. ,

społecznego, w podejmowanych działaniach stale odv,oływał się do własnego i .

dziecka imigrantów wykonujących najprostsze prace i do doświadczeń rł-ier
(w czasie drugiej wojny śrł,iatowej). Sam będąc przykładem prawdziwości tezi ,

,,więzienia nie są w-ieczne", przekazywał ją osadzonym, Pracę za murami pr,. ,

dził, będąc przekonanym, że jego aktorzy pe\Ą/nego dnia rvyjdą na r,volność, Z : .

drością człowieka doświadczonego, zaangażowanego w rzeczywistość społec:- .
a zarazefil zdystansowanego w-obec niej, Gatti nigdy nie uległ naiu nej r,t ie-
w bezwarunkową moc sprawczą teatru czy sztuki. Nie twierdził także, że teatr :
trafi odmienić komuś życie (choc zape\Ą/ne takie sytuacje się zdarzają). Podkre. .

natomiast, że ,,życl,e jest, jakie jest", a praca teatralna w zakładzie karnym m,_ _ -

jedynie poszerzyc świadomośc osadzonycha.

,,I(iedyzobaczą,żeveczy n-rogąbycinne,żemożliw.ośćrvyzwoleniajestrr r.,_

samych, to najważniejsza spla\\ra (...) Inna ki,r.estia, czy zmiana świadorności bęc _ -

trwała?" - strł,ierdzał reżyse15.

2.

Jean-Claude l(aufmann w książce lQedy ,,Ja" jest innym, definiując świadomos:
pisał:

,,Pełna śu.iadomośc (nie rnórviąc o racjonalności) ani nie jest mocna, alli -..
nra sztywnej czy nastar,vionej na donrinację struktury. Nie jest oderwana oc
pozostałych myśli, intuicyjnych lub półświadomych, wyobrażeń, poly\r o1"

] Ulodzony w 1924 roku francuski poeta, dramaturg, reżysel teatralny i filmo."l,y, dzie
nikarz i podróżnik, rv czasie drugiej rł,ojny ślviatowej działacz luchu oporu, uciekirrier z obo_ ,

i cichociemny.
a Podobną opinię głosi także I(rzysztofPapis. Praca rł.teatrze lł,ięziennym rł.edług Gattie_

znacznie poszerza takŻe dośrł,iadczenie reżyserórł,, On sam jako uznany tv-órca, pracując ri r, ..
zieniu, w bardzo sztywno określonych ramach instytucjonaInych, doślł,iadczył nieoczekirł a::.
r,volnoŚci. Dzięki reżyserowaniu za u,ięziennymi murami znalazł się bol,viem całkowicie pc_.
systemem, lv którym teatr funkcjonuje lv społeczeństu,ie.

' Gatti, dz. cyt., s.4J-16.
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emocionalnych,nieświadomychprocesów[podkreśleniemoje_M.H.l.Caiosc
łączy się rł, >globalny walsztat mentalny< bez podziału na podkategorie, w których

myśli śu,iadome zajmują zdecydorvanie drugoplanorł,e miejsce"6,

Celem działań w teatrze więziennym w jego laboratorYjnYm wYmiarze jest

orzede wszystkim praca nad ,,globalnym \Ą,arsztatem mentalnym" każdego człon_

iagrupy.Prowadzionawkierunkukształtowaniaczłowieka,który_fozpoczy-
rając pracę z własnymi emocjami, intuicjami, wyobrażeniami, pamięcią - staje

.ię stopniowo bardziej odpowiedzialnym "aktorem 
społecznym", empatycznym

,,, stosunku do innych, 
"l" 

p"ede wszystkim do własnego "/o lktóre] jest innym"7,

TakiczłowiekpowyjściunawolnośćmaSzansębardziejświadomiewybieraćrole
.połeczneidziałania.Sztukateatru,wktórejjednocześnietwórcąitworzyu,em
estczłowiek,WSzcZególnysposóbumożliwiategorodzajupracę.Teatrwięzienny
]oStrZeganyieStcZęStoprzezreżyserów-arteterapeutówjako,,jednazdrogdotarcia
:o istoty człowieka", .r".zędrie pomocne lv budowaniu bliskości z osadzonymi; iako

nicAriadnyktóramożepomócwyjśczlabiryntu,jakimdlarvieluskazanychsta,ie
.lęichwłasnypełenagresjiidestrukcjinarvykorvysposóbdziałania''s.Pozwalanie
.r lko wydobyt i ukazać widzom potencjał nieprzeczuwanych możliwości drze-

:liący w osadzonych-aktorach, ale pomaga samym osadzonym odklyc, że mimo

..aumatycznychprzeżyc,,niewszystkozostałownichzniszczone,,9ijakoludzie
lrzedstawiająlvartość.Niezr,vykleistotnejesttakżekorekcyinedoświadczeniere-
lcji aktora z reżyserem. Jeśli ten ostatni obdarza rł,ykona,,vców głęboką akcePtacją

eaguje (poprzezsłowo, gest, działanie) w pozytywny sposób (często bardzo różny

J tego, w jaki reagowały najważniejsze osoby w ich życiu), stawiając jednocześnie

'r.maganiaimotywującdopracy,totakapostawaStwafzawykonawcommożli.
oścodreagowaniatłumionychdotądemocjiiuzyskaniawglądur0.}ean-Claude

:.aufmannpodkreśła,żedogłębokiejprzemianytożsamościibiografiiniepotrzeb-
-. są wstrząsy, lecz dokonuje się ona właśnie dzięki kumulacji pozornie błahych

_,lsu,iadczeńlr. o wykorzystaniu teatfu więziennego jako swoistego katalizatora

:1_a 

-*.rr*unrr, 

Kiedy ,,Ja,, jest innym. Dlaczego i jakcoś się w nas zmienia, przeł. A. I(ap_

:k, Oficyna Naukorva, Warszawa 2OI3, s, 45,

- Tamże, s, 155.

' Por. I(. Papis, I(ilka słów",, dz, cyt,
.'Por.rt.ypowiedźG.Warzyńskiej.NapodstawiervywiaduzGrażynąWarzyńskąpIZepro-

:dzonego rł, Warszar,vie w lutym 2014,

,] poprzez wgląd rozumi.r11 .rugłą, nieoczekirvaną zmianę PercePcji Problemu doŚwiad-

.TląprZeZdanąosobę.Zmianataprowadzidogłębszegoipełniejszegor.ozumieniaproblemu,
. 11 clostrzeżony w nowym świetle, może okazac się możliwy do rozr,viązania,

:: ].-C. l(aufmann, dz. cyt., s. 56.
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przemian indywidualnych rv jednym z tekstów-manifestów () teątrze więzienr, ,

,,Po drodze" tak przed kilkunastu laty pisał l(rzysztof Papis:

,,Sztul<a rv znaczeniu artystycznym rna rra tych zajęciach drugorzędr-re zfld.czż: :

Ważniejsze jest to co można nazwac Sztuką Zycia. Teatr i sztuka [są - M.H.] (.. :

gdyby drogą i metodą rr.spomagającą proces poznarł,ania siebie, lł4asnych em_ -

własnego sposobu komunikowania się z sobą samym i z innynri ludźmi. Rórl .

drogą do poszukiwania odpolviedzi na istotne rł,życiu każdego człorvieka p}-ta :

To, co ploponuję skazanym,to placa nad sobą. To, że użyrł,anry w naszej prac\ r -

teatru, daje więzniom możlir,r.ośc zrobienia czegoś nie tylko dla r,vłasnego roz\1 . -

ale też dla innych. Mam tu na myśli spektakle. Dla skazanych są one ocz),\\_-_

również szansą na wyrażenie tego, co jest dla nich ważne, na r.vypolr.,iedzenie . ,

i wejście w- dialog zludźmi zza u.ięziennych murów"'lr.

3.

Największym przełomem w pfacy teatralnej z osadzonymi jest często moment ,_ -

przystąpienia do prób. W polskich więzieniach nadal nie tylko wielu więzni_

ale także funkcjonariuszy traktuje działania teatralne z niechęcią, a nawet r,r,Icri ]

ścią. Zdarza się, że tak postrzegają je osoby na wolności, niekiedy - nięlyybrel-
i upraszczający sposób wyrażając srvoje opinie, Osadzeni, ktorzy podejmu;ą r;-
typu \Ą,yzwanie, często muszą przeciwstawić się drwinom i panującemu w \\ ..
jednostkach penitencjarnych marazmowi, Decyzja o podjęciu pracy teatralne j .,,
o tyle nieprosta, że dla zdecydov,anej większości osadzonych słolr,,o,,teatr" pozos_:

je nazrł,ą abstrakcyjną. W poiskich więzieniach można by skutecznie przepro, _

dzic eksperyment podobny do tego, który zrealizolr.ał na początku lat siedemdr .

siątych Peter Brook, gdy ze swoirTl międzynarodowym zespołem CIRT wyruszr : _

Afryki w poszukiwaniu widzów wolnych od jakichkolwiek teatralnych skojarz.
Większość osadzonych nigdy rł, życiu nie była w teatrze. Nie posiadają na jegc ..

mat żadnych skojarzeń. Taka sytuacja wymaga dużej odpowiedzialności ze str _

reżyserów-terapeutów, ktorzy wprowadzają przyszłych aktorów rł, zupełnie nc-

i nieznany obszar. ]ednocześnie osadzeni pozbawieni punktów odniesienia c_-

się wolni od samoograniczających przesądów oraz presji społecznej, Nie posiac. .

również związanej z teatrem ukrytej pamięci ani ,,mentalnej", ani,,materialne'

L2 1(. Papis, O teatrzelvięziennym,,Po drodze", maszynopis z archilr,um autora.

'' _l.-C. Kaufmann, dz. cyt., s.43.
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Teatrjakoprzestrzeńcałkowicienieznana],,:, : : :

:iografii - podczas izolacjiwięziennej. Ta sr t,.ia: : l,: :-

_haral<teryzującswoiąpracę terapeuty i reż;serd, p -:,:,,
:nniecenna,a1etawwięzieniujestszczegoIna,bo1udzte::.-:_
jeśli ktoś wyciągnie do nich pomocną dłoń - M.H,] przestala ::_ _ :

, Umierający ludzie Są poza tszelkimi konwenansami, znika :L: , _: : _

.ariery, powinności. Spotkanie z drugą osobą Staie się czyms ocZ\ ,,,, _!: . - , :

chce bliskości lub ją odrzuca. Nie ma niedomówień" _ mówiła ri- jednr m Z -", , , _:_

dów Małgorzata Braunekl5. Te doświadczenia i obserwacje wynikające z b]ls^,;,

relacji w niewielkie| grupie teatru więziennego pozostają w jawnej sprzeczno"-

Z postrzeganiem więzienia jako instytucji naznaczonej grą i udawaniem. \\' obu

iednak przypadkach (instytucji i małej grupy) doświadczenia izolacji więzienne1

>miało można zestawic ze śmiercią, przynajmniej w jej wymiarze społecznym,

\Vobec tego typu doświadczeń człowiek częSto ukazuje sobie samemu i innym

dotąd nieznane oblicze, zazwyczajukryte pod codzienną, konwencjonalną maską,

Zd.atzasię, że potrafi sięgnąć do takich własnych pokładóu,, których istnienia nie

podejrzewa, odkryrva nieznane dotychczas reakcje. ,,Gdy pojawia się cierpienie,

tak jak to się dzieje w więzieniu, z.lrll7sza ono do spojrzenia prawdzie W oczy"l6

_ podkreśla papis. A wówczas wiele osób zaczyna działac w sposób niezv,ykle za_

angażowany i to zarówno na płaszczyżnie ludzkiej, jak i artystycznej. Zdarza stę,

że pytanie: ,,Kim jestem", staje się dla nich źródłem namysłu i działania, Stawiając

je, tworzą także przedstawienial7.

4.

Teatr w więzieniu może pomóc również w przekfoczeniu jeszcze innego ograni-

czenia. Jean_Claude l(aufmannn, charakteryzując jednostkę jako ,,przeciwieńStwo

niezmiennej i jednorodnej bryły", zrvrócił na to uwagę _ za Norbertem Eliasem _ że

iest ona procesem:

y 
l _ "r".#fiwiedź 

K, Papisa, Na podstawie wywiadu przeprowadzonego we Wrocławiu

ą I 15 Wypowiedź M. Braunek [wl K. Kubisiowska, Odwiq zywanie,,,Tygodnik Powszechny.

ł l 
Kultura,2008 ,m z7;http:lltygodnik.onet.pl/kulturaiodwiazywaniel7f7mq - dostęp 24 czerwca

l _ ";"._:Jilwiedź 

K. Papisa. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego we Wrocławiu

l - ;,-::;; ęHi*,-'i^l"i*TTl;ilffi 1;'".,J 
w reżyserii Cezarego D, zrealizowane
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,,Pozostaje w ciągłym ruchu, zależnym od s\Ą.ojego otoczenia i otltart1 m ,

nie. W procesie tym splatają się zakorzenienie długiej pamięci społecznej osad1- .

nej w ucieleśnionych schematach i nieuchronna ulotnośc chrvilo,1ł,ych znacząc., . -

całości"l8.

Według francuskiego socjologa bycie sobą w niczym nie przypomina niezmienne:
i homogenicznego bytu19. Definicja l(aufmannowskiej tożsamości zderza się z s

tuacją człowieka przebywającego u,izolacji l.",ięziennej. Jest on często traktou a:.

przedmiotowo i redukcjonistycznie; utożsamiany z czynami, za które ponosi ka. 
=

ograniczon). do jednejijedynej centralnej tożsamości ,,sprawcy zła". Doświadc;.
naznaczenia społecznego. Za złamanie normy społeczeństwo JJprzyczepia" mu
jej etykietę oznaczającą, że od tei pory każde jego/jej zachowanie będzie pote.,-

cjalnie traktowane jako złe2ir. Zdatza się, że w ten sposób postrzegają osadzon}. -

funkcjonariusze, najczęściej tak ich u.idzi tai<że społeczeństwo poza muraiTi

Wtakiej sytuacji łatwe się staje, że sam osadzony(a) zaczyna siebie traktorra:
przedmiotowo, sprowadza swoje istnienie do czynów, za które został(a) ukaran;-(a

Często skazani sami mówią o sobie: ,,złodziej"2l,,,bandyta"r2. W takim przypadk_
słorvo ,,tozsamośc" oznacza zgodnie z rozpoznaniem Ervinga Goffmana wyrazr:
społeczną etykietę nałozoną na człor,r..iekaprzez innych ze rvzględu na jego poz_ .

cję społeczną]r. Popełniony zbrodniczy czyn nie tylko determinuje podstarr.,or,.

tożsamośc osadzonych, w pewien sposób ją także unieruchamia, czyni z niej m,_ .

nolit2a. Bycie sobą związane z wewnętrznym ruchem myśli zostaje unieważnion=

'o J.-C. Kaufn-rann, dz. cyt., s. 63.
l9 Tamże, s. 48.
]() Pot. J. Chojecl<a, l{obieta lv więzieniu,.., dz. cyt,, s, 2).
]] Określenie osadzonych jako,,złodziei" często pojarvia się."ł, rozmowach f unkcjonalitrs

Nie oznacza ono, że rvszyscy osadzeni odbyrvają karę pozb.rlł,ienia rvolności za kradzieże. Słc,,.

,,zlo-dziej" w tym przypadku plzy."vołane byrł,a rł, znaczeniu etl,mologicznym na okresle:- .

,,osob1. c2yniucej zło". Zygmunt Lizak, rł.ieloletrri oficer służby r,r.ięzienrrej zrł,iązany z Kra.,
rł'em, wychorvalvca, twórca autorskich metod lesocjalizacyjnych (określany jako ,,ludzka tr, a

resocjalizacji"), przestlzega przed pułapką, w którą nierzadko rvpadają stosujący tę nomenk .
turę funkcjonariusze: ,,Jeśli on [osadzony - M.H.] to złodziej, niekoniecznie lł.ynika z tego. _-

ja [funkcjonariusz - M. H.] to dobro-dziejl". Por. r,vypowiedź Z.Lizaka na podstar,vie wyrria..
przeprorł,adzonego w Krakou,,ie w lutym 2013 roku.

]r Na podstarvie rvyv.iadu z l(r,zysztofem Papisem rve Wrocłarł,iu, rł,paździelniku 2i _

roku.
]] Pol. E. Goffman, Piętno. Rozważantą o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńsii.

J. Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydar,vnictrł.o Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. l03.
rr Por. J.-C. Kaufmar-rn, dz. cyt., s. 31.
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-aboratorium tożsamości

CharakLeryst1l<a toŻsamosci, w l<tórei "nie i,tn,, , ] _ ,

.rum, lecz iest ich kilka", wciąż na nowo wytwarzan) ch, z,", ,: _ :

rvmi kontekstami (przestrzennymi, emocjonalnymi, kulturc,"" , -,

lsób osadzonych znacznie się osłabia, Niemalże znika także mL; :_

jnaniawłasnejtożsamościjakopluralne126.Związaneznimbogact..L]]..'=

niarowość każdej jednostki staią się jakbywymazane, a co najmniej "zdlTlIoz, ._;

?ojawiają się ludzie ,,wewnętfznie ukryci" (także "schowani 
w swoich ciałach

ldcięci od wewnętrznego bogactwa ruchu, a co za tym idzie od pozytywnego

lotencjałuimożliwościzmiany.Teatr,wrazzezmiennościąibogactwemról,tech-
rikami dramy i improwizacją przynajmniej w czasie prób i r,varsztatów skutecznie

rIusz} redukcionistyczny monolit tożsamości osadzonych,

W miarę rozwoju praktyki teatralnej stopniowo podtrzymyw aną przez wtęŻ-

riólvidentyfikację,'ja.bandyta,',,'ja.złodziej,,zaczynazastępowaćnorvaefeme_
\cZnatożsamośc,,ja-aktor'',,,ja.twórca,,2],',ja-otwartynaWewnętrZnąprzemianę

lodmiot,,. Gra w teatrze pozwala więźniom na odkrywanie w sobie nieznanego

:otencjału (dotyczącego zarówno zachowań sytuacyjnYch, jęzYkowYch, jak i sPo-

.;bów posługiwania si-ę .iałe* i głosem), utajonych talentów; na (ponowną) naukę

.-rZpoznawaniaswojegoludzkiegobogactwa,którejestwarunkiemodzyskiwania
-.rntaktu z własnym ,;c[, które] nie może pozostac takie samo (",) bo samo w sobie

3st procesem stałej zmiany"2E,

]' Tamże.
]" V Descombes, Rozrerki tożsamości,przeł,
] Por, M. Konopczyń ski, Metody tworczej
]i Tamże, s, 153.

, M. I(rzykalvski, Kurhaus, Warszarva 2013,s,52

resocjalizacji..., dz. cyt., s. 93-i21,


