
Recenzja przedstawienia pt. „KOSMICI” 

 

 W Teatrze Miniatura w Gdańsku obejrzałam przedstawienie wyreżyserowane przez Jakuba 

Krofta na podstawie sztuki Marii Wojtyszko pt. „KOSMICI”.  

 Pia (Zofia Bartoś) jest kapitanem statku kosmicznego i zarabia na życie organizując wycieczki 

po Kosmosie. Pomagają jej w tym córka –Heiki (Marta Franciszkiewicz), matka (Hanna Miśkiewicz)                           

i android Boui (Wojciech Stachura). Nie wychodzi im to najlepiej, bo  każda z kobiet ma silny charakter, 

każda ma inny temperament, ponadto  pozostają ze sobą w konflikcie wynikającym z różnic 

pokoleniowych, a android ma problemy z osobowością, zaś uczestnicy wyprawy okazują 

niezadowolenie.  

Pia nie tylko musi panować nad statkiem i odpierać ataki słowne dorastającej córki, ale również  

„tymczasowo użyczyć”  ciała  swojej matce. Gdyby tego jeszcze było mało, to kosmiczny rejs  zostaje 

zakłócony przez  Gornończyków, którzy muszą uciekać ze swojej planety, gdyż nie ma tam już 

warunków do życia.  

 Od początku przedstawienia, kiedy to android Boui z wielką charyzmą i zaangażowaniem 

polecił, abyśmy usiedli wygodnie w fotelach, zapieli pasy i udali się w podróż, bawiłam się świetnie. 

Uśmiech nie schodził z mojej twarzy , a zmysły wyostrzyły się. Za sprawą wspanialej scenografii 

autorstwa Matyldy Kotlińskiej doznałam niesamowitych wrażeń wizualnych. Pokład statku 

kosmicznego EMET – to jej centralny punkt. Z okien promu widać było gwiazdy. Wszystko dopełniły 

bardzo kolorowe, nieszablonowe i działające na wyobraźnię kostiumy bohaterów.  

 Tematy podjęte w sztuce są bardzo ważne. Dotykają zupełnie  „ziemskich” problemów:  

ekologii, braku komunikacji międzypokoleniowej, uprzedzeń rasowych, strachu przed różnorodnością 

i braku tolerancji wobec odmienności. Jednak podane są one widzowi w sposób bardzo łatwy,                          

z humorem, językiem zrozumiałym dla młodego odbiorcy.  Nie byłam przytłoczona poruszanymi 

kwestiami, nie odbierałam ich jako filozoficznych i moralizatorskich wywodów. W naturalny sposób 

wykiełkowały  we mnie  pytania: „Co dalej?”, „Co z tą wiedzą mam zrobić?”, „Czyżby, aż tak wiele 

zależało ode mnie?”. 

 Moim zdaniem wszyscy aktorzy zasługują na duży aplauz. Grali bardzo dobrze i naturalnie.                 

Nie czułam fałszu, a wykreowane przez nich postacie opierały się na prawdzie. Miałam wrażenie, że 

naprawdę jestem uczestniczką tej wyprawy!. Najbardziej podobał mnie się Wojciech Stachura w roli 

androida Boui. 

 Uważam, że zakończenie  sztuki zasługuje na szczególną uwagę. Być może jest to ukryte 

przesłanie dotyczące roli kobiety we współczesnym świecie, bo to właśnie Heiki  posiada wiedzę, wierzy 

w naukę i jest otwarta na przekraczanie granic oraz towarzyszący temu postęp cywilizacyjny. To ona 

wie, w jaki sposób uratować planetę Gornończyków. Czyżby w końcu świat miał dostrzec jak wielki 

potencjał mają kobiety? 


