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     Ostatnio miałyśmy okazję 

przeczytać dzieło literackie autorstwa Marka Haddona „Dziwny przypadek psa nocną porą”. 

Jest to nietypowa powieść kryminalna, w której w rolę  narratora i jednocześnie detektywa 

wciela się piętnastoletni chłopiec Christopher Boone. Powieść została wydana w 2003 roku. 

Akcja toczy się w Swindon i Londynie w Wielkiej Brytanii. 

     Główny bohater otwiera przed nami drzwi do świata osoby chorej na zespół Aspergera- 

odmianę autyzmu. Pozwala nam to bardziej zrozumieć i lepiej zilustrować schorzenie, na 

które cierpi znaczna część społeczeństwa. Charakterystyczne dla tej choroby są jasno 

ukierunkowane zainteresowania, głównie naukowe, trudności w komunikacji niewerbalnej i 

interakcji, niechęć przed kontaktem fizycznym. Christopher zna się bardzo dobrze na 

matematyce, ale słabo na ludziach.  Świat widziany jego oczyma jest do bólu realny i 

pozbawiony subtelności.  

Reżyser Jakub Krofta podjął się adaptacji tej powieści i przeniósł przygody Christophera(w 

tej roli Krzysztof Szczepaniak) na deski teatru. Spektakl opowiada historię z punktu widzenia 

głównego bohatera, a scenografia Anny Suskiewicz składa się z czerwonej żeliwnej klatki, 

która wprowadza widza w  świat wewnętrzny młodego człowieka. Sposób myślenia autystyka 

świetnie oddają aktorzy podkreślający  ruchem mechaniczność analizy elementów 



rzeczywistości (tu ukłon w stronę Anety Jankowskiej odpowiadającej za  ruch sceniczny i 

choreografię ).   Należy zaznaczyć, że Krzysztof Szczepaniak, mimo dużej różnicy wieku 

między nim a bohaterem, zagrał swoją postać – MISTRZOWSKO! Ukazał  nietypowe 

położenie chłopca i jego bliskich w sytuacji kłamstw i wyborów. Zrozumieliśmy  fakt, że dla 

osoby chorej wszystko jest czarno-białe, A znaczy A, B zawsze B, światem rządzą prawa 

naukowe i ma on ustalony porządek i ład. 

           Każda postać przedstawiona zarówno w książce jak i w spektaklu jest 

indywidualnością, reprezentującą inny typ charakteru. Sytuacje, w których stają bohaterowie, 

ukazują ich prawdziwe oblicza. Motyw samotnego rodzicielstwa i problemów, które się z tym 

wiążą jest każdemu znany, ale w tej lekturze dochodzi do tego aspekt przykrej choroby. 

Ojciec Christophera(zagrał go  Marcin Sztabiński) jest przykładem osoby, która dla swojego 

syna jest w stanie poświęcić wszystko. Przedstawienie więzi między dzieckiem a rodzicem 

odgrywa tu znaczącą rolę. Matka (Magdalena Czerwińska) to pragnąca więcej miłości i 

szaleństwa kobieta, która dla dobra syna zostawia go z ojcem i pozwala na kłamstwo, by 

uchronić syna przed bólem. Jednak Christopher mówi : „Kochać kogoś to znaczy pomagać, 

gdy ma kłopoty, dbać o niego i mówić mu prawdę. O wszystkim. Ponieważ jeśli nie mówi się 

prawdy od razu, to później boli ona znacznie bardziej”.  

     Dlaczego warto sięgnąć po tę pozycję lub pójść na spektakl do Teatru na Woli? 

Zaskakujące jest bowiem to, iż  powieść kryminalna bardziej zagłębia się w psychikę 

bohaterów  niż opisuje wątek zabójstwa. Próbując rozwiązać zagadkę morderstwa psa, na jaw 

wychodzą prawdziwe sekrety bliskich chłopca. Wskutek tego że Christopher nie potrafi 

kłamać, nie wyczuwa sarkazmu, ironii i żartów; wszystkie słowa na kartach tej powieści są do 

bólu szczere i prawdziwe.  

Zapraszamy więc na spektakl, ale najpierw przeczytajcie książkę, bo opisuje więcej sytuacji 

charakteryzujących Christophera. 

Dwie Jagódki z 3b 

h tak niewiele jest w polskim teatrze. 


