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„Remus” – teatralna adaptacja 
najwa¿niejszego dzie³a literatury 
kaszubskiej

„¯ycie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego to pierwsza powieœæ 
w ca³oœci napisana w jêzyku kaszubskim i jednoczeœnie g³ówna epopeja 
literatury kaszubskiej, nie bez przesady porównywana z „Panem Tadeuszem” 
Adama Mickiewicza. Œwiat realny miesza siê w niej ze œwiatem kaszubskich 
legend i baœni. Bohaterem opowieœci jest Remus, Kaszub, który przez swoj¹ 
wadê wymowy i niejasne pochodzenie staje siê outsiderem. Jako dziecko 
Remus zostaje poproszony o pomoc przez uwiêzion¹ królewiankê; jako doros³y 
rusza w podró¿ po regionie, handluj¹c ksi¹¿kami i tocz¹c walkê ze Smêtkiem, 
kaszubskim diab³em. „¯ycie i przygody Remusa” to barwne dzie³o na miarê 
„Don Kichota”, gdzie w podró¿y po Kaszubach bohaterowi towarzyszy wierny 
przyjaciel, grajek Tr¹ba.

Spektakl w Miniaturze to opowieœæ o straconej to¿samoœci, o miejscu 
zapomnianym. ¯eby je na nowo odnaleŸæ, trzeba pokonaæ trzy zjawy: Strach, 
Trud i Niewarto.

Adaptacjê powieœci przygotowa³ Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Miniatury, 
re¿yser i dramaturg. Przedstawienie wyre¿yserowa³ Remigiusz Brzyk, jeden z 
najciekawszych wspó³czesnych polskich re¿yserów, twórca nagradzanych 
przedstawieñ „Czarownice z Salem”, „Historia o Mi³osiernej, czyli testament 
psa”, „Brygada szlifierza Karhana”, „Korzeniec” czy „By³ sobie Polak, Polak, Polak 
i diabe³”. Nad scenografi¹ pracowa³y – pod kierunkiem re¿ysera i scenografki 
Katarzyny Zawistowskiej – dwie studentki Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku: 
Monika Ostrowska i Katarzyna Skoczylas. Jako kompozytor muzyki do spektaklu 
zadebiutowa³ Adrian Jerzy Amrugiewicz, realizator dŸwiêku i akustyk, autor 
œcie¿ek dŸwiêkowych do licznych spektakli przygotowywanych z dzieæmi i 
m³odzie¿¹ w Miniaturze.



Fragmenty recenzji

W warstwie inscenizacyjnej przedstawienie zredukowane jest do ubranych na 
bia³o aktorów siedz¹cych za sto³em, którzy do dyspozycji maj¹ tylko kilka 
prostych rekwizytów, niepozorne lalki przedstawiaj¹ce ich samych, i warsztat 
aktorski. To wystarczy, by wyczarowaæ przed widzem wysmakowany 
plastycznie i spójny stylistycznie œwiat kaszubskiej mitologii.
Katarzyna Fryc, „Gazeta Wyborcza”

Spektakl Remigiusza Brzyka buduje oryginalny pomys³ inscenizacyjny, 
wyprowadzony z formu³y adaptacji. Pokojski, odpowiedzialny równie¿ za 
dramaturgiê, zaproponowa³ bowiem „teatr opowieœci”, który nieustannie 
apeluje do wyobraŸni widza wielokrotnie powtarzanym nakazem-zaklêciem, 
by zamkn¹æ oczy i otworzyæ siê na œwiat-którego-nie-widaæ. Jedenastu 
aktorów stwarza go g³ównie za pomoc¹ s³ów, wspomaganych muzyk¹ 
(wykonywan¹ tak¿e na ¿ywo) i niewielk¹ liczb¹ rekwizytów. Wszyscy s¹ w 
jednakowym stopniu narratorami, a raczej duchami tej opowieœci, które 
wchodz¹ na moment w cia³a bohaterów, animuj¹c szkieletowe lalki, 
wykonane z kawa³ka giêtkiego drutu. Te lalki, a w³aœciwie druciane rzeŸby, 
symbolizuj¹ postaci, o których siê opowiada. Nie ma tradycyjnego podzia³u 
na role – jest zbiorowy podmiot, który prowadzi wspóln¹ historiê rozpisan¹ 
na wiele g³osów.

Kryje siê w tym pomyœle idea gminnej ballady, snutej wieczorami w 
cha³upach dla podtrzymania mitu wspólnoty, z pomoc¹ ad hoc o¿ywianych 
przedmiotów z podrêcznej rekwizytorni. Ale zarazem jest w tym coœ wiêcej, 
co nadaje spektaklowi strukturê rytua³u. Od pierwszego wejrzenia w ten teatr 
uderza monochromatycznoœæ obrazu, komponowanego na sposób niemal 
malarski. Unieruchomieni za d³ugim sto³em aktorzy – ubrani na bia³o, z 
umazanymi sinoniebiesk¹ szmink¹ twarzami – wedle zapisu w scenariuszu 
przypominaæ maj¹ „wyblak³¹ fotografiê Ostatniej Wieczerzy, z której wyszed³ 
g³ówny bohater, Remus”. To, co ogl¹damy na goœcinnej scenie Europejskiego 
Centrum Solidarnoœci (miejsca wpisuj¹cego siê idealnie w symbolikê 
spektaklu), to zatem obrzêd dziadów, odprawiany przez duchy, które 
przybywaj¹ do nas, ¿ywych, by wspominaæ „ojców dzieje”.
Joanna Chojka, teatralny.pl



O artystach

Remigiusz Brzyk | re¿yseria
Re¿yser, scenograf, pedagog. Absolwent Wydzia³u Lalkarskiego Pañstwowej 
Wy¿szej Szko³y Teatralnej we Wroc³awiu (1995) i Wydzia³u Re¿yserii Dramatu 
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Krakowie (1998), gdzie studiowa³ na 
roku prowadzonym przez Krystiana Lupê. W 1996 roku asystowa³ Lupie przy 
inscenizacji „Rodzeñstwa” Thomasa Bernharda (Stary Teatr w Krakowie). Jako 
re¿yser zadebiutowa³ w 1998 roku przedstawieniem „Foma” wed³ug Fiodora 
Dostojewskiego w Teatrze im. Stefana Jaracza w £odzi. Od tego czasu zrealizo-
wa³ kilkadziesi¹t spektakli na najwa¿niejszych scenach w Polsce. Otrzyma³ 
wiele wyró¿nieñ i nagród, m.in. „Z³ot¹ Maskê” w £odzi dla najlepszego re¿y-
sera sezonu (1999); Laur Konrada oraz Nagrodê Publicznoœci za re¿yseriê 
przedstawienia „Czarownice z Salem” Arthura Millera na 4. Ogólnopolskim 
Festiwalu Sztuki Re¿yserskiej Interpretacje w Katowicach (2001); ³ódzk¹ 
„Z³ot¹ Maskê” za re¿yseriê przedstawieñ „Historia o Mi³osiernej, czyli testa-
ment psa” Ariano Suassuny (2004) i „Brygada szlifierza Karhana” Vaska Kani 
(2009); nagrodê g³ówn¹ za re¿yseriê spektaklu „Korzeniec” na XII Ogólnopol-
skim Festiwalu Dramaturgii Wspó³czesnej „Rzeczywistoœæ przedstawiona” 
w Zabrzu (2012) oraz wyró¿nienie za koncepcjê wizualn¹ spektaklu „By³ sobie 
Polak, Polak, Polak i diabe³” na XLIX Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych 
KONTRAPUNKT w Szczecinie (2014). Jest wyk³adowc¹ wroc³awskiej filii Pañ-
stwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Krakowie na Wydziale Aktorskim i Lal-
karskim (kierunek re¿yseria teatru lalek). Przedstawienie „Remus” jest 
pierwsz¹ realizacj¹ Remigiusza Brzyka w teatrze lalkowym.

Romuald Wicza-Pokojski | adaptacja i dramaturgia
Re¿yser, dramaturg, od listopada 2011 roku dyrektor naczelny i artystyczny 
Teatru Miniatura. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w War-
szawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. W 1991 roku za³o¿y³ autorski Teatr 
Wiczy, z którym zrealizowa³ ponad 20 spektakli, zarówno scenicznych, jak 
i plenerowych. W latach 1994–1997 pracowa³ w Instytucie Teatru Narodowe-
go i Teatrze Narodowym, gdzie wspó³tworzy³ pierwsz¹ impresaryjn¹ scenê 
teatraln¹ w Polsce – Teatr Ma³y. W latach 2006–2009 prowadzi³ zajêcia na 
Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Zaanga¿owany w dzia³alnoœæ 
kulturaln¹ i teatraln¹: pomys³odawca i dyrektor Miêdzynarodowego Festi-
walu Bulwar Sztuki (2003–2006), kierownik spo³ecznego domu kultury 
Centrum Wolnego Czasu Wicza (2004–2009). Realizator projektów artystycz-
no-spo³ecznych adresowanych do osób bezdomnych, œrodowisk defaworyzo-
wanych spo³ecznie, emigrantów. W latach 2008–2011 dyrektor programowy 
Biura Gdañsk 2016, wspó³autor strategii kulturalnej „Wolnoœæ kultury. Kultura  
Wolnoœci”.Jako re¿yser i dramaturg wspó³pracowa³ z teatrami: Baj Pomorski 
w Toruniu, Olsztyñski Teatr Lalek, Teatr Wybrze¿e w Gdañsku. Jego spektakle 
by³y prezentowane m.in. w Armenii, Czechach, Chorwacji, Danii, Grecji, Hisz-
panii, Iranie, Irlandii, Niemczech, na Litwie, S³owacji, w Szwecji, USA, Wielkiej 
Brytanii, we W³oszech, na Bia³orusi, w Japonii. Laureat wielu nagród indywi-
dualnych i zbiorowych, m.in. za innowacyjnoœæ w sztuce lalkarskiej za spektakl 
„Dietrich. Broken nails” podczas World Festival of Puppet Arts w Pradze 
w 2009 roku. W 2007 roku otrzyma³ medal „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. 



Katarzyna Zawistowska | opieka scenograficzna
Studiowa³a architekturê wnêtrz i scenografiê na Akademii Sztuk Piêknych 
w Gdañsku. Dyplom w 2003 r. W 2005 ukoñczy³a podyplomowe studia 
'architektura+dialog'. W latach 2001-2003 sta¿ w Pracowni Scenografii, gdzie 
obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Realizuje projekty scenograficzne 
we wspó³pracy z teatrami i instytucjami kulturalnymi w Polsce i za granic¹. 
Prezentowa³a swoje projekty podczas Quadriennale Scenografii w Pradze 
w 2007 r. W 2008 rezydencja artystyczna na zaproszenie Hooyong Performing 
Arts Centre w Korei Po³udniowej. Bra³a udzia³ w konferencjach naukowych 
International Federation for Theatre Research w Pradze (2007) i Seulu (2008). 
Konsultant artystyczny Miêdzynarodowego Festiwalu Dzia³añ Teatralnych 
i Plastycznych Zdarzenia w Tczewie.

Monika Ostrowska | asystentka re¿ysera ds. scenografii
Studiowa³a architekturê wnêtrz najpierw na Politechnice Bia³ostockiej 
(uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera architekta wnêtrz w 2012), by potem kontynuowaæ 
naukê na Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku. Tytu³ magistra sztuk zdoby³a 
prac¹ dyplomow¹ z aneksem ze scenografii w czerwcu 2014 roku. Jej pocz¹-
tkowa œcie¿ka zawodowa zwi¹zana by³a z architektur¹ wnêtrz, odby³a 
praktyki w biurach architektonicznych Archi+ w Bia³ymstoku, Arch-deco 
w Gdyni i ProArte w Sopocie. Bra³a te¿ udzia³ w warsztatach projektowych 
dotycz¹cych zagospodarowania wirydarza i wejœcia do Muzeum Narodowego 
w Gdañsku. W 2013 roku odby³a sta¿ we w³oskiej firmie Mobilificio Saita 
w ramach programu Erasmus. W latach 2011-2014 realizowa³a projekty 
prywatnych wnêtrz mieszkalnych i komercyjnych. Kontynuuje równie¿ swoje 
prace scenograficzne – w 2013 roku prezentowa³a projekt scenograficzny 
na Festiwalu Scenografia 6D. Szeœæ wymiarów scenografii, w 2014 roku 
zaprojektowa³a scenografiê do etiudy filmowej Adriana Apanela. 

Katarzyna Skoczylas | asystentka re¿ysera ds. scenografii
Absolwentka kierunku architektura wnêtrz w Akademii Sztuk Piêknych 
w Gdañsku. Aneks do dyplomu ze scenografii. W ramach programu Erasmus 
odby³a praktyki we W³oszech.

Adrian Jerzy Amrugiewicz | muzyka | debiut 
Realizator dŸwiêku, artysta dŸwiêkowy, producent muzyczny. Wspó³pracowa³ 
miêdzy innymi ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Edukacyjnym MOST, wroc³a-
wskim Radiem Traffic, Agencj¹ Gra, Ragtime, Agencj¹ Artron, realizowa³ tak¿e 
nagrania lektorskie dla Nitro Lydstudio w Oslo. Realizator dŸwiêku w Miejskim 
Teatrze Miniatura w Gdañsku. Muzyka do spektaklu „Remus” jest jego 
debiutem kompozytorskim w teatrze profesjonalnym.



zdjêcia: Piotr Pêdziszewski


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

