
WIDZÓW NIE ZABIJA 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu zaprosił ostatnio do współpracy jednego z jurorów 

KONTAKTU 2006, rosyjskiego reżysera Wasilija Sienina. Artysta zaproponował najnowszy 

dramat niezwykle ciekawego współczesnego dramaturga, postmodernisty, jednego z 

czołowych przedstawicieli rosyjskiego konceptualizmu, cieszącego się opinią wielkiego 

skandalisty, Władimira Sorokina „Dostoevsky- Trip”. I co z tego wynikło? Popatrzmy. 

Ściany osłonięte czarną pomiętą folią, z jakiej robi się worki na śmieci, kojarzą się z ciemnym 

zaułkiem gnieżdżącym społeczny margines. Zdaje się też to potwierdzać plejada barwnie, 

dzięki kostiumom Kristine Abika, zindywidualizowanych postaci. Niecierpliwie 

oczekujących na dealera. I zaskoczenie. To narkomani uzależnieni od literatury? Choć 

porozumiewają się językiem dalekim od literackiego, a przynajmniej od języka pisarzy, o 

których rozmawiają - Manna, Tołstoja czy Hemingway’a. Dziś dostają Dostojewskiego. 

Jednak w pigułce. I rozpoczynają narkotyczne podróże. Najpierw na chwilę wcielając się w 

postaci z „Idioty”. Scena zagrana  w nieco innym stylu niż poprzednia. Choć w pastiszowej 

konwencji, ukazuje ponadczasowość literatury Dostojewskiego. Dalej postaci sceniczne 

mówią o swoich największych marzeniach. Też nieco podszytych Dostojewskim, by w 

wreszcie w innej jasnej już i lśniącej scenografii opowiedzieć o najbardziej wstrząsających 

wydarzeniach ze swego dzieciństwa. I tu dopiero widać siłę narkotyku. Sorokin epatuje 

widzów całą gamą szokujących monologów. Temat? Od kazirodztwa po kanibalizm. W 

groteskowym ujęciu. To najciekawsza część przedstawienia. Odsłaniająca też ogromne 

możliwości toruńskich aktorów. Bardzo dobrze prezentują się tu zwłaszcza Jolanta Teska, 

Maria Kierzkowska, Paweł Tchórzelski, Radosław Garncarek. 

Na końcu martwe już postaci leżą znów w tym samym czarnym zaułku, co piękną klamrą 

spina całość. 

Oprócz nadmiernie przeciągniętej sceny wyczekiwania na dealera, kompozycja spektaklu 

jest  zgrabna i zwarta. Tempo przedstawienia świetne. Bardzo ciekawie wypada 

zróżnicowanie ruchu w scenach zbiorowych. Jedne bardzo dynamiczne, inne statyczne, to 

znowu zastygające w żywe obrazy. 

Oglądałam spektakl z ogromnym zainteresowaniem, ani razu nie spoglądając na zegarek. Idąc 

na to przedstawienie warto też przyjrzeć się zachwycającej wręcz grze świateł. Poza funkcją 

estetyczną, różne oświetlenie poszczególnych scen przydaje spektaklowi rytmu. Urozmaica 

go. 

Dobrze, że toruński teatr sięgnął po Sorokina. I dobrze, że w takim klimacie go zrealizował. 

„Dostoevsky- Trip” widzów nie zabija. 

 Anita Nowak (Teatr dla Was, 11-01-2009) 

 


