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ZGADYWANKI
Zarówno w programie, jak i w materiałach programowych do spektaklu Jacka Głomba wszelkie odniesienia do literackiego pierwowzoru – Wieloryba Jerzego Limona podkreślają specyficzną formułę przyjętą
w książce, wielość i odmienność wykorzystanych
w niej gatunków literackich, które składają się na
swoisty „literacki labirynt”1. Początek spektaklu zdaje
się sugerować, że strategia fragmentarycznej narracji,
przełożona oczywiście na teatralne realia i język, będzie także charakteryzować przedstawienie. Wszak
pierwsze sceny różnią się zarówno pod względem formalnym, jak i estetycznym.
Spektakl rozpoczyna się na podwórku gdańskiego
Teatru Miniatura. Z głośników dobiegają trzaski rozmowy przeprowadzanej przez krótkofalówki, seria
krótkich haseł i poleceń typu „czekać” czy „uwaga,
idzie!”. Tuż potem widzowie stają się świadkami sceny rodem z filmu sensacyjnego. Wszystko rozgrywa
się niezwykle szybko: zza rogu wychodzi mężczyzna,
chwilę później z piskiem opon wjeżdża dwóch agentów, którzy próbują go wciągnąć do samochodu, dochodzi oczywiście do bójki, która kończy się ucieczką agentów. W tym momencie na scenie pojawia się
kolejny mężczyzna – przechodzi przez podwórko, by
następnie, z pomocą tego pierwszego, przeskoczyć
przez płot i zniknąć z pola widzenia (jak dowiemy się
później – właśnie byliśmy świadkami „rekonstrukcji” słynnego skoku Lecha Wałęsy). Całość rozegrana
jest w realistycznej, filmowej konwencji utrzymanej
w PRL-owskiej estetyce – są więc obowiązkowe kostiumy z tamtego okresu, a samochód, którym wjeżdżają agenci, to Fiat 125p.
Przedstawienie kontynuowane jest w sali teatralnej. Wchodząc na widownię trzeba przejść obok
aktorów – wszyscy są w długich szarych płaszczach
i przedziwnych podłużnych hełmach-maskach nieco przypominających ptasie czaszki. Stoją w kręgu
zgromadzeni wokół szarych form (ruin? kamieni?).
W półmroku, z towarzyszeniem transowo-chóralnej
muzyki wykonują szereg rytualnych gestów: to podnoszą ręce, to klękają i składają pokłony, w pewnym
momencie wspólnie odśpiewują pieśń. To scena z diametralnie innego porządku, osadzona w zupełnie odmiennym klimacie, odwołująca się do plemienności,
ludowości, bardzo nastrojowa i umuzyczniona.
Kolejne sceny są już oparte na dialogu, a ich głównym zadaniem jest zawiązanie, a następnie rozwijanie
akcji dramatycznej. Pojawia się w nich między innymi
Helena Szymańska (Zofia Bartoś) – młoda dziewczyna zbierająca materiały dotyczące Sierpnia ’80, czy
Newman (Jacek Majok) – „artysta, cham i weteran”,

Na okładce i s. 2: fot. Piotr Pędziszewski

autor licznych obrazów wielorybów, który podstępem zmusza swojego przyjaciela Garmunda (Krystian Wieczyński) do wyjazdu do Polski i pomocy
pewnemu nieznajomemu mężczyźnie w przeskoczeniu przez płot. Dość szybko więc poszczególne sceny zaczynają się ze sobą łączyć, dążąc do zamknięcia
opowieści w jakiejś spójnej narracji. Niestety to nie
do końca się udaje. Choć historia opowiadana jest
w dość klasyczny sposób, w wielu miejscach okazuje się niezrozumiała, chaotyczna. Wynika to jednak
nie tyle z zaczerpniętej z książki fragmentaryczności (zresztą ta strategia wyczepuje się po pierwszych
trzech scenach, ustępując miejsca bardziej zuniwersalizowanym formom teatralnym), ile z silnie odczuwalnej skrótowości – nie można się pozbyć wrażenia,
że za tym wszystkim kryje się jakaś dłuższa opowieść,
do której uniemożliwiono nam dostęp. W wywiadzie
zamieszczonym w programie spektaklu Jacek Głomb
określił Wieloryba jako grę z historią. Wydaje mi się
jednak, że mamy tu do czynienia raczej z grą z widzem i jego znajomością historii. Oglądanie przedstawienia przypomina trochę zabawę w wychwytywanie
i rozpoznawanie poszczególnych realnych tropów,
postaci i wydarzeń, która w żaden sposób nie wpływa
na nasze myślenie o historii. Przedstawiana na scenie
opowieść w konwencji „co by było gdyby…?” nie służy
bowiem przepracowywaniu dominujących narracji
historycznych czy ujawnieniu konstruktywistycznego
charakteru historii. Wręcz przeciwnie, raczej umacnia zastany porządek, w końcu w tym fikcyjnym świecie (bo mimo odniesień do realnych wydarzeń jest on
na tyle hermetyczny, że dość szybko to, co widzimy,
identyfikujemy właśnie jako fikcję) w centrum wydarzeń sierpniowych wciąż jest Wałęsa i jego skok przez
płot.
Ada Ruszkiewicz

Tak Wieloryba określił Mirosław Baran w rozmowie z Jackiem
Głombem i Jerzym Limonem opublikowanej w programie
spektaklu.
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w większości wydarzeń historycznych. Dzięki Korektorom Helena ma także szansę odsłuchać taśmę nagraną przez Barry’ego Newmana, kalekiego malarza
specjalizującego się w obrazach przedstawiających
wieloryby; od niego dowiaduje się o losach swojej matki. W tym samym czasie ów malarz próbuje
namówić Garmunda na podjęcie misji zabicia wieloryba wyrzuconego na brzeg polskiej plaży (musi
więc Garmund lecieć do Polski) oraz wsparcie Wałęsy w przejściu przez słynny mur. A, okazuje się, że
Helena jest jego, Garmunda, córką, której portret
ma wytatuowany na plecach, choć sam nie wie o jej
istnieniu. Na koniec bohaterowie śpiewają piosenkę,
a z ekranu w kształcie Polski przemawia Lech Wałęsa
i przekonuje, że nie jest bogiem.
Ach! Ściana tekstu, od której bolą oczy, a recenzenta do tego rozbolała głowa. Co tu dużo gadać –
dużo się dzieje jak na 75 minut. Zaczyna się sensacyjnie – widzowie poproszeni są o rozlokowanie się
na podwórzu teatru – wchodzi ubrany cały na biało
Garmund, nagle wjeżdża Fiat 125p, wyskakują z niego
Esbecy i walczą z Garmundem. Po pokonaniu szpicli
podstawia „nóżkę” Wałęsie, który przeskakuje przez
ogrodzenie teatru. Można wywnioskować, że było to
chronologiczne zakończenie spektaklu. No, a potem
zaczyna się jazda.
Choć trudno połapać się w akcji, wydaje mi się,
że oparty na książce Jerzego Limona Wieloryb jest
wypowiedzią na temat relatywizowania historii, naiwnej potrzebie wiary w „jakiś większy plan” – stąd
ta niemożebnie zapętlona konspiracja. Helena Szy-

fot. Piotr Pędziszewski

Spektakl Jacka Głomba jest na swój sposób spektaklem wariackim. Takie przynajmniej miałem
pierwsze odczucia po wyjściu z Teatru Miniatura
w Gdańsku. Kojarzący się trochę z filmami klasy B,
trochę polskimi akcyjniakami z lat 70.– 80. w stylu
07 zgłoś się konkursowy Wieloryb próbuje podjąć
problematykę najnowszą.
Nagromadzenie wątków, motywów, tropów – cały
ten postmodernistyczny spacer po śmietniku historii
i kultury – wywołuje u widza poczucie zagubienia
w akcji, lecz strzelam, że to nie fabuła jako taka ma
tutaj największe znaczenie. Przyglądamy się bowiem
perypetiom tajnej organizacji na kształt popkulturowo przetrawionej masonerii, iluminatów czy innej
sekty – ubrani w „ptasie” maski, przywodzące na myśl
ryciny medyków z czasów epidemii dżumy, odprawiają tajemne rytuały na kształt ni to „czarnej mszy”, ni
to prasłowiańskich obrzędów – choć sami nazywają
siebie Kościołem Starych Słowian. Ich losy splatają
się z historią dziennikarki czy historyczki, Heleny
Szymańskiej, która planuje napisać historię świata
oczyszczoną z fałszywych narracji. Jej spotkanie z tą
sektą, później ujawniającą się także jako Korektorzy,
naprowadza ją na trop wieloryba, który bierze udział
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fot. Paulina Kubas

mańska w końcu podejmuje próbę spisania dziejów,
które nie będą zafałszowane przez proces ich opowiedzenia. Stare porzekadło głosi, że historię piszą zwycięzcy, Helena natomiast pragnie faktów.
Sekciarscy Korektorzy – zajęci śpiewaniem piosenek, korygowaniem wydarzeń historycznych i gadaniem o niejakim bogu Walezie – wyrażają zaś potrzebę sterowania losami i wiarę w wyższe siły, ikony,
postaci historyczne zmieniające bieg dziejów. Myślę,
że Waleza – jasne przekształcenie nazwiska Wałęsy –
przedstawiony jako oczekiwany Mesjasz, właśnie takim wielkim semidemiurgiem ma być.
Wplątanie do akcji Wałęsy oraz przywołanie kontekstu PRL sugeruje, że Wieloryb stanowi komentarz
do prób przepisywania historii przez obecny rząd –
w końcu to historia najaktualniejsza. Wałęsa w nowych narracjach nie stanowi zbyt wzniosłej postaci,
tydzień bez bójki o niego jest tygodniem straconym,
rola Solidarności także wydaje się dość płynnie i swobodnie interpretowana. Były prezydent mówiący, że
nie jest bogiem w ostatnich chwilach spektaklu nakierowuje jednak wymowę dzieła nie tyle co przeciwko
partii u władzy, ile subtelnie ironizuje w kierunku najzagorzalszych obrońców Wałęsy, istotnie widzących
w nim mesjasza lat 80. i ostatnich.
Muzyka, częściowo wykonywana na żywo, prawidłowo kojarzy się z rytuałami słowiańskimi, szczególnie lira korbowa, która – o ile nie jestem w błędzie –
wykorzystana była w obrzędzie dziadów w Lawie w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Jeśli mój strzał jest
trafny, to ten aspekt niejako ujmowałby Wieloryba
w klamry myślenia mesjanistycznego. Każdy wie, jakie pronarodowościowe przesłanie zawarł Mickiewicz
w Dziadach, zakładam też, że wielu kojarzy uwspółcześnienie kontekstu przez Konwickiego. Zresztą
nasz dramat narodowy w większości wystawień mówił o tym samym – o Polsce. Najsłynniejsze, to legendarne z 1968 roku, skończyło się jak się skończyło –
serią wolnościowych rozrób. Jak widać kontekst jest
bardzo szeroki. „Polska Chrystusem narodów” to na
pewno coś, co kształtuje myślenie, dlaczego więc tego
nieco nie obśmiać? Całkiem prawdopodobne, że takie
przekonanie o mesjanizmie, misyjności jest oznaką
narodowej bucerii. Być może dlatego Głomb nakręcił
pajęczynę konspiracyjnych wątków jak pająk po kofeinie (był taki eksperyment!1).
Ale być może też po prostu zbyt wiele dopisuję do
tego chaosu.

PAMIĘĆ –
IMPROWIZACJE
W 2017 roku w Teatrze Żydowskim Michał Buszewicz
wyreżyserował Kibiców – spektakl, który miał stworzyć przestrzeń dla niemożliwego spotkania: kibiców Legii Warszawa z polskimi Żydami. Rok później
w tekście Kilka obcych słów po polsku rozpisuje inną
trudną do zaistnienia w pozascenicznym świecie sytuację – obchody pięćdziesięciolecia Marca ’68, na
które zjeżdżają rozproszone po świecie dzieci ówczesnych przymusowych emigrantów i emigrantek.
Dzieci, które nie mają ze sobą nic wspólnego – poza
wspólnym doświadczeniem swoich rodziców. Ale też
dzieci tych, którzy żegnali lub nienawidzili.
Tym wskazaniem równocześnie kontekstu i perspektywy Buszewicz otwiera swój tekst. „Dzisiaj jest
pięćdziesiąta rocznica moich urodzin” – zarówno
syna Leona, który wypowiada te słowa, jak i pozostałych osób: i to, ile faktycznie mają lat, nie jest istotne. Obranie sobie Marca za rok narodzin sugeruje, że
opowieść będzie dotyczyła tego, w jaki sposób konsekwencje antysemickiej nagonki determinują obecne
życie bohaterów. Wśród zebranych znajdują się nie
tylko osoby żydowskiego pochodzenia, bo przyjęta
perspektywa jest pokoleniowa, ale nie jednostronna.

Mateusz Kaliński

https://www.youtube.com/watch?v=sHzdsFiBbFc [dostęp: 21
maja 2019].
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IMPROWIZOWAĆ
W PAMIĘTANIU

Buszewicz raczej piętrzy pytania, powiązania i zależności, niż wygładza sytuacje.
Formalnie tekst składa się z opatrzonych tytułami-tematami ponumerowanych odsłon. Jednocześnie możemy odnaleźć ślady konstrukcji dramatycznej – raczej w charakterze struktury niż graficznie –
takie jak prolog, epilog; znajdzie się i à la brechtowski
song czy metateatralna scena ujawniająca marcowe
zależności w kontekście Teatru Żydowskiego.
Główne postaci Kilku obcych słów... określają się
w stosunku do rodziców, nie mają swoich imion –
są córkami i synami. Ich autoprezentacja to próba
opowiedzenia i zrozumienia siebie poprzez historie ojców i matek. Starają się odtworzyć wydarzenia
z „tamtego” życia bliskich – w samym słowach lub też
odgrywając wzajemne wspomnienia, budując szkielety konkretnych sytuacji. Chwilami osobowości postaci (dzieci-rodzice) się upłynniają, stapiają z sobą.
Poza Arielem. Mimo, że on również zmienia tożsamości, bardziej jednak się po nich prześlizguje,
a nie „nakłada je na siebie”. Ariel pochodzi z innego porządku. Nie tylko dlatego, że swym mąceniem
i posiadaną mocą jawnie nawiązuje do Szekspirowskiego powietrznego ducha, który rozpętując burzę,
a potem po niej sprzątając, umożliwia konfrontację
tych (nie do końca) obcych sobie ludzi, rozplątując
im języki. Jego odmienność polega też na tym, że staje po każdej i po żadnej stronie, jako jedyny się nie
definiuje – nie ma takiej potrzeby. W ten sposób jeszcze dobitniej ukazuje nierealność tej sytuacji, co najpełniej wybrzmiewa we fragmencie o dwóch stołach
– polskim i żydowskim. Ta scena wygrywa niestety
też coś więcej – podczas tej kłótni/negocjacji/zaproszenia ani razu nie pada sugestia połączenia obu stołów, tak by każda ze stron mogła „zachować siebie”.
Jedyną opcją są roszady i przesiadki, to przy tym, to
przy tamtym – rezygnacja z czegoś. Lub kogoś.
Buszewicz rozrysowuje obrazy, które nie muszą
dotyczyć wyłącznie roku ’68, nawet jeżeli to o nim
bezpośrednio mówią; mogą odbijać się echem w codzienności osób, które, wydaje się, z Marcem nie mają
nic wspólnego – synów i córek Piotra, jak i samych
Piotrów, jest wiele. To odróżnia tę narrację od innych
wychodzących od tego samego wydarzenia – mnoży tematy i rozszerza konteksty, ujawnia złożoność
wydawałoby się oczywistych sytuacji, płynność pozycji, powiązania ze współczesnością, które nie tworzą prostych porównań do Marszu Niepodległości.
Dzięki takim zabiegom 1968 rok przestaje dotyczyć
określonej, zamkniętej grupy osób – wypędzonych
i wypędzających, nie jest jakimś odległym punktem
w historii, a zdarzeniem rezonującym w nas pod różnymi postaciami.

Ja też nie widziałam spektaklu Anny Smolar z Teatru
Żydowskiego w Warszawie, ale nie miejsce i pora
na omawianie dramaturgicznej fazy powstawania
Kilku obcych słów po polsku Michała Buszewicza.
Zwłaszcza, że czytania performatywne finałowych
tekstów mają na celu wyeksponowanie teatralnego potencjału stworzonych na papierze słów, przemilczeń
i bohaterów. Inscenizacji Kilku obcych słów… podjęła
się Katarzyna Minkowska, studentka Wydziału Reżyserii na Akademii Teatralnej w Warszawie, laureatka zeszłorocznej nagrody Debiut TR za Syrenarium
i twórczyni spektaklu Judasz, pokazywanego w ramach festiwalu Nowe Epifanie 2019. Do współpracy
przy czytaniu dramatu Buszewicza artystka zaprosiła
kilku aktorów ze swoich poprzednich projektów: Sylwię Boroń, Barbarę Liberek, Joannę Połeć, Katarzynę
Obidzińską i Mateusza Nędzę. Prócz nich na scenie
pojawili się również Marta Kadłub, Agata Moszumańska, Maciej Hanczewski, Bogdan Smagacki i dwaj aktorzy z Teatru Wybrzeże – Jacek Labijak i Krzysztof
Matuszewski.
Tematem, który moim zdaniem spaja obie narracje – dramatyczną i sceniczną – jest pamiętanie. Celowo wskazuję tu na czynność, a nie na abstrakcyjne
pojęcie. Pamiętanie w Kilku obcych słowach… jest
bolesne, podlega negocjacji, a czasem zaprzeczeniom
i wyparciu. W decyzji o pamiętaniu zawiera się wybór
języka, tożsamości czy poczucia przynależności. Chęć
weryfikacji poszczególnych „zapamiętań” otwiera
dramat Buszewicza. Daje ona siłę napędową trickstersko-szekspirowskiej postaci Ariela, który buduje dla
osób dramatu polskojęzyczną wieżę Babel – platformę wstępnego porozumienia między nieopowiedzianymi dotąd historiami. Scena zaaranżowana została
roboczo, żeby nie powiedzieć skromnie – biała tylna
ściana dla projekcji, przesłonięta białym papierem
podłoga, podwieszony po lewej stronie ekran rzutnika, na którym pojawia się obraz z operowanej najczęściej przez Mateusza Nędzę kamery. Przestrzeń idealna dla sytuacji rozgrywających się „wszędzie – kiedykolwiek” przystosowuje się do kolejnych miejsc-obrazów, przywoływanych w opowieściach jedenastki
bohaterów. Najważniejszą z nich – klamrą dla całości
inscenizacji – jest pięćdziesiąta rocznica urodzin syna
Leona i wszystkich jego wielojęzycznych gości. Nikomu nie trzeba wyjaśniać, dlaczego, niezależnie od
faktycznego wieku, każdy z zebranych ma tyle samo
lat. Wścibska kamera filmuje zgromadzonych i, podobnie jak przestrzeń, plastycznie zmienia swój charakter: materiał wideo może być pamiątkowym zapi-

Agata Kwiatkowska
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GOMBROWICZ
DLA MŁODYCH

sem spotkania po latach, nawiązującym do zjazdu absolwentów VII Liceum we Wrocławiu, w którym udział
brała Sabina Baral, autorka Zapisków z wygnania, stanowiących materiał archiwalny zarówno dla Magdy
Umer, jak i w pewnym stopniu dla Buszewicza. Niedbale wykrzywiony obraz nagrania nasuwa na myśl
skojarzenie z estetyką domowego wideo, które wiernie
i bez żadnego komentarza długimi ujęciami przygląda
się scenom rodzinnych uroczystości, by później zostać odkryte jako bezcenne archiwum artefaktów czy
obyczajów. U Minkowskiej kamera bywa zawłaszczana także fabularnie, gdy wypowiedzieć do niej kilka
obcych słów po polsku ma przybyły ze Szwecji ojciec
Leona. Pozornie niewinne oko kamery filmuje także
w rozpaczliwym geście wydobycia z niepamięci tego,
co zostało utracone – czyli osobistych świadectw i życiorysów rodziców postaci – lecz jest przywoływane
w fantomowej postaci postpamięciowego palimpsestu
złożonego ze wspomnień, opinii, emocji, dylematów
i determinacji. W inscenizacji nie brak odwołania do
archiwum czysto branżowego, czyli wyeksponowania
pamięci teatralnej: kamera podążająca w kulisę za
skłóconymi braćmi, synami Leona, odsłania ich pełną napięcia rozmowę w sposób, jaki spopularyzowały
spektakle Krzysztofa Garbaczewskiego.
Gromko oklaskiwane dzień wcześniej: „wszyscy jesteśmy Żydami!” Krystyny Jandy spotyka się ze
znacznie bardziej stonowanym: „czuję się Żydem. To
znaczy wolę czuć się Żydem” padającym z ust syna Piotra, który to (ojciec) jest bądź był antysemitą. W tych
dwóch performatywnych wypowiedziach zaznacza się
wyraźna linia polskiej polityki pamięci, która oparta
jest na regule zaświadczania o konstytuującym naród
szlachetnym cierpieniu. Za słowami Jandy ukrywa się
pragnienie solidarności z wyrzuconymi z kraju i okradzionymi z mienia oraz godności osobami, co jednak
w wymiarze społecznym ma tę wadę, że po raz kolejny
zakryje przewinę – tę, o której widoczność upominano się przy okazji obchodów 50. rocznicy Marca ’68.
Deklarację syna Piotra podpiera potrzeba uwolnienia
się od winy, nawet za cenę przeżycia upokorzenia ofiary, byleby tylko nie stać wciąż po stronie oprawcy. Ale
postacie w Kilku obcych słowach… polemizują ze sobą.
A w dodatku, co rzadkie w artystyczno-publicystycznym dyskutowaniu o Polsce, bohaterowie Buszewicza
robią to mądrze, nie generując niepotrzebnej egzaltacji dla podbicia dramaturgii sceny. W pewnym momencie syn Leona dodaje, że cała dysputa o tym, co
zrobić z niechcianym i trudnym dziedzictwem nie ma
na celu wyparcia go czy wyzucia ze znaczenia. Bohater nie chce zmienić historii swoich rodziców. Chce ją
tylko opowiadać. Musi ją opowiadać. Córka Sary robi
to, jak może: improwizując na niewiedzy, domysłach,
traumie; „improwizując w pamiętaniu”.

Trzeciego dnia R@Portu Teatr Miejski im. Witolda
Gombrowicza w Gdyni, a zwłaszcza jego Duża Scena, od godziny dziesiątej został starannie wypełniony przez młodzież szkolną, aktorów-opiekunów, nauczycieli oraz gości Festiwalu. Na scenie już po raz
dziesiąty w historii zaprezentowały się grupy uczniów
gdyńskich szkół średnich biorących udział w programie Dramat w Szkole, realizowanym w ramach
programu edukacyjnego teatru. W tym roku młodzi

fot. Paulina Kubas

adepci sztuk scenicznych wzięli na warsztat pięć finałowych dramatów tegorocznej Gdyńskiej Nagrody
Dramaturgicznej. Trzydziestominutowe prezentacje
artystyczne inspirowane wybranymi fragmentami
tekstów wywołały niejednokrotnie gromkie owacje,
a jury konkursu przyprawiły o trwające ponad 90
minut obrady. Główna nagroda w wysokości 1000 zł
trafiła w ręce grupy z III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marynarki Wojennej w Gdyni, która przygotowała etiudę z dramatu Siostry Rafała Wojasińskie-

Agata M. Skrzypek
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ZIELONE
PRZEMYŚLENIA
Artyści nie lubią stać w miejscu. Ich wyobraźnię często poruszają aktualności – bieżące tematy dotyczące człowieka na miarę dzisiejszych czasów. Do tych,
między innymi, należy problem wzrastającego zanieczyszczania środowiska i stopniowego wyniszczania
zasobów naturalnych Ziemi. Społeczeństwo zresztą
coraz lepiej zdaje sobie sprawę z potrzeby weryfikacji swojego stylu życia, coraz głośniej mówi się o konieczności podjęcia szeregu drobnych zmian (tzw.
baby steps), by spowolnić nadejście zbliżającej się
katastrofy ekologicznej. Temat ten nie jest nieobecny
w teatrze, zdaje się jednak, że właśnie dzięki teatralnym zasięgom ma szansę na umocnienie się w publicznym dyskursie i zainicjowanie zmian w procesie
produkcji przedstawień.
Oglądając spektakle dyplomowe w Akademii
Sztuk Teatralnych w Krakowie zauważyłam, że kwestie ekologiczne są bliskie młodemu pokoleniu, które
często utożsamiane jest ze stereotypowym zapatrzeniem w ekran smartfona czy lekceważeniem spraw
społecznych i obywatelskich. Jednak na scenie młodzi aktorzy nie boją się otwarcie zabrać głos w sprawie
znaczącego i niełatwego tematu. Widać u nich poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za
otoczenie. Przywołam teraz dwa sposoby na sproblematyzowanie kwestii ochrony środowiska, które zaobserwowałam w spektaklach dyplomowych Wydziału
Aktorskiego krakowskiej AST. Temat został przejmująco ujęty w Mój niepokój ma przy sobie broń w reżyserii Wiktora Logi-Skarczewskiego, w którym przedstawiono apokaliptyczne wizje świata. Artyści sugerują widzowi skutki tego, co się stanie, jeżeli nic nie
zmieni w swoim życiu. Opowiadają o wpływie, który
wywierają na kondycję naszej planety wszechobecne
śmieci czy zanieczyszczenia powietrza. Scenografia
składa się z reklam, krótkich sloganów na plakatach,
ukazujących powszechne konflikty, co uświadamia
błahość tych haseł względem całkowitego zniszczenia, które może nastąpić. Cały spektakl, pomimo
swoich wielu zabawnych momentów, ma wydźwięk
bardzo poważny, prowokuje do myślenia o możliwościach indywidualnego wpływu na stan planety
w przyszłości. Godnym uwagi aspektem ekologicznego procesu pracy nad spektaklem jest zweryfikowanie
i zmniejszenie kosztów (finansowych i energetycznych) scenografii. Doskonały przykład tego odnajdujemy w spektaklu dyplomowym w reżyserii Agnieszki
Glińskiej Spaleni Słońcem_secondhand_, gdzie artyści
za jeden z wiodących motywów obrali kwestię od-

fot. Paulina Kubas

go. Jednak na tym nie skończyła się lista laureatów.
Trzyosobowe gremium wyjątkowo wręczyło wyróżnienie zespołowi IX Liceum Ogólnokształcącego im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego za przygotowanie inscenizacji Wojny dziecka matki autorstwa Tomasza
Mana. Członkini jury, przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Zielińska zdecydowała o przekazaniu „dziewiątce” swojego honorarium na zakup książek spoza
kanonu lektur obowiązującego w szkole. Niestety,
nie podano do wiadomości wysokości pieniężnej tej
nagrody, a także nie określono, czy szkoła na zakup
woluminów otrzyma całe festiwalowe honorarium
pani Joanny Zielińskiej, kwotę jej wynagrodzenia za
bycie członkinią kapituły, czy może należność, jaką
otrzymuje na urzędniczym stanowisku. Tak czy inaczej, szczodry gest spotkał się z aprobatą i aplauzem
zarówno występującej młodzieży, jak i zgromadzonej
publiczności.
Nagrodzone mini-spektakle wyróżniły się artystycznym wkładem własnym, jakiego dokonali licealiści. Trzynastoosobowa trupa „dziewiątki” postanowiła potroić liczbę bohaterów tekstu Mana i zróżnicować ich płeć, przez co na scenie (a dokładniej
w sali, ponieważ aktorzy konsekwentnie odgrywali
swoje dialogi także w przejściach między widzami)
zobaczyliśmy trzy matki, dwie córki, jednego syna,
dwie wojny-kobiety i jednego wojnę-mężczyznę. To
proste rozwiązanie nie tylko pozwoliło wystąpić na
deskach Gombrowicza większej liczbie uczestników,
ale przede wszystkim wzmocniło uniwersalizm zawarty w fabule finałowego dramatu. Konflikt zbrojny,
bez względu na matriarchat, patriarchat, stosunki
rodzinne czy szerokość geograficzną, na jakiej ma
miejsce, dotyka matki, córki, synów i zaginionych
ojców. Natomiast uczniowie III LO wprowadzili widzów w sam środek rodzinnego zatargu, eksponując
specyficzny język, frazę i styl dialogów Wojasińskiego w duchu gorzkiej tragifarsy.
Paulina Kubas
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TEATRALNE BINGO
Przedstawiamy skrótowy przegląd teatralnych chwytów i rozwiązań scenicznych modnych w ostatnich sezonach – z dedykacją dla tych, którzy chcieliby szybko
nadrobić zaległości we współczesnym teatrze, a także
dla tych, którzy szukają przepisu na reżyserski sukces.
A jeśli rozwiązało się już wszystkie krzyżówki i desperacko poszukuje się jakiejś rozrywki, spis ten można
wykorzystać do gry w teatralne bingo. Zasady są proste: w oglądanych spektaklach należy odhaczać pojawiające się poniższe rozwiązania. Spektakl, w którym
będzie ich najwięcej, wygrywa (bądź przegrywa – reguły w każdej chwili mogą się zmienić).

fot. z archiwum AST

powiedzialności człowieka za kształt i obraz świata.
Skupili się także na pokazaniu złożoności relacji człowieka i władzy z wielu stron, których skonfliktowanie uwypuklone zostało poprzez multiplikację postaci. Kostiumy wykonała Hanka Podraza, która słynie
w branży teatralnej z wykorzystywania materiałów
poddanych recyklingowi do tworzenia swoich projektów. Nie dość, że jest to bardzo pomysłowe, to dzięki
jej udziałowi dyplom pogłębił się o kolejny wymiar –
etyczność procesu produkcji. Wspaniałej scenie rewizji, w której ubrania wyrzucane są w górę, towarzyszy
mocna muzyka autorstwa Mateusza Bieryta. Całość
tworzy ogromne napięcie emocjonalne, a zespół musi
sprostać kolejnym wyzwaniom. Aktorzy odgrywają
bowiem różne postaci, zamieniają się rolami. Każdy stworzony na scenie bohater jest niepowtarzalny,
a przez niebanalne ciuchy, wyszperane w lumpeksach, staje się jeszcze bardziej wyjątkowy i od początku skrywa w sobie tajemniczą historię. Myślę, że te
krótkie, ale przemyślane przykłady pokazują idee,
które mają szansę na realizację w przyszłości. Mam
nadzieję, że teatry dalej będą podnosiły tematy do
dyskusji i zaczną częściej wykorzystywać materiały
produkcyjne po raz wtóry. Chciałabym, by refleksje,
które tu zawarłam, stały się chociaż w jakimś stopniu
inspiracją dla innych, małym impulsem do włączenia
się w nawet drobne zmiany dla środowiska.

To tylko teatr?
Najwyższa pora zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w teatrze. Stematyzujmy tę sytuację, odsłońmy
teatralne kulisy (dosłownie), nie ukrywajmy zmian
scenografii (osobną kwestią jest to, czy scenografia
w ogóle powinna się pojawić) i na wszelki wypadek
kilka razy powtórzmy, że to spektakl, i że jesteśmy
w teatrze.
Step by Step, Bit by Bit
Koniec ze statyczną deklamacją tekstu, najwyższy
czas, by aktorzy zaczęli się ruszać! Nie muszą od razu
tańczyć, ale niech chociaż chodzą w specyficzny sposób, albo wykonują jakieś nie do końca zrozumiałe gesty. Warto pamiętać, że choreografia dotyczy nie tylko
tańca.
Teatralny samograj
Pora zapomnieć o gotowych podkładach muzycznych,
nic nie robi takiego klimatu jak muzyka na żywo. Jeśli
ktoś spośród aktorek/aktorów potrafi na czymś grać
– świetnie, należy to wykorzystać, jeśli nie – warto nawiązać współpracę z jakimś zespołem lub DJ-em.
Wsi spokojna, wsi wesoła
Ludowość znów wraca do łask. Nie chodzi tu jednak o skansenowy „realizm”, ale o przepuszczanie

Michalina Spychała
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WALCZĘ O BRAK
GWIAZD

ludowych motywów przez współczesną estetykę
(np. wprowadzanie kostiumów w ludowe wzory, ale
o współczesnym kroju), dobrze też się sprawdza wykorzystywanie w spektaklach ludowych piosenek
(połączone z muzyką na żywo są niemalże gwarancją
sukcesu).

Z Jackiem Głombem, reżyserem spektaklu Wieloryb,
rozmawia Paulina Kubas

Amatorszczyzna?
Nic tak nie służy spektaklowi jak napięcie, które tworzy się pomiędzy profesjonalnymi aktorami a amatorami – między teatralnością a wdzierającą się do
teatru realnością. Uwaga: widzowie muszą być świadomi, że mają do czynienia z amatorami. Można więc
albo mówić o tym wprost (jeśli nie w trakcie spektaklu, to przynajmniej w materiałach towarzyszących,
wywiadach itp.) albo tak to rozegrać scenicznie, by
publiczność od razu się zorientowała. Inaczej cały
wysiłek reżyserski na nic!
Oczywiście poszczególne rozwiązania mogą się ze
sobą łączyć: tańczący amatorzy czy też piosenki o teatralności teatru z akompaniamentem ludowych instrumentów – pole do popisu jest ogromne!

Paulina Kubas: Na początku Wieloryba zwrócił
pan moją uwagę. Po pierwszej, plenerowej scenie spektaklu wszedł pan na salę razem z odbiorcami – tą samą drogą i takim samym trybem jak wszyscy zgromadzeni, choć jest pan
jego reżyserem i pewnie zna na pamięć każdą
sekundę przedstawienia…
Jacek Głomb: Wchodzę razem z publicznością dlatego, że interesuje mnie jej każda reakcja – na sytuację,
aktorów, przestrzeń. Jestem takim samym widzem teatru jak inni i takie doświadczenia są dla wciąż mnie
ważne. Wieloryb, jak większość moich przedstawień,
jest interaktywny, ale nie natarczywy. Uprawiam grę
z widzem. Pewnie zabrzmi to górnolotnie, ale mam
wiarę w swojego widza. Pracuję w teatrze już bardzo długo; zdążyłem go poznać i, mam nadzieję, zawrzeć przymierze z publicznością. Nie przemawiam
do widowni, tylko z nią rozmawiam na partnerskich
zasadach. Mam wrażenie, że ciągle otacza nas dużo
teatru, który traktuje widza z góry, a nie prowadzi
równościowy dialog. Scena prologowa i wejściowa są
pierwszymi w tym spektaklu próbami rozmowy z widzem. Wieloryba dedykuję nam, Polakom. To jest historia o Polsce. Ten spektakl wymaga świadomości,
w jakim momencie dziejowym jesteśmy.

Ada Ruszkiewicz

LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo,
nie wiem co prawda, jakie panują stosunki w Waszej redakcji, być może zbyt liberalne. Dziś zauważyłem, jak
jeden z Waszych recenzentów, pijany albo niespełna rozumu, zaatakował dyrektora festiwalu. Co to za obyczaje, by krzyczeć, że „ładne obrazki” w jakiejś gazetce?
Czy redakcja na to pozwala? Mam nadzieję, że zostaną
wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
Bez pozdrowień Zenon ze Słupska

Historyk historiografii i teoretyk kultury profesor Hayden White opowiada się za tezą mówiącą, że historia jest tym, czego nie znamy.
Czego dowiedział się pan – o sobie, bohaterach, reżyserii – w toku pracy nad spektaklem?
To nie jest spektakl o historii, a raczej o tym, co się
z historią wyprawia, zarówno w czasach, kiedy Jerzy
Limon pisał Wieloryba, czyli ponad dwadzieścia lat
temu, jak i teraz – może nawet ze zdwojoną siłą. Sam
skończyłem historię na UJ. Mam poczucie, że współcześnie ta sceniczna opowieść brzmi jeszcze silniej
niż kiedyś – może właśnie dlatego, że nie zagościła
na żadnych teatralnych deskach od 1998 roku. Uważam, że ludziom należy przypominać, że to, co czytamy, oglądamy i z czym obcujemy jest interpretacją
rzeczywistości. Jak mówi nasza sceniczna bohaterka,
Helena Szymańska (pod której pseudonimem Jerzy
Limon wydał tę książkę) „trzeba zabrać historię opowiadaczom”, to znaczy tym, który komentują wyda-

Szanowny Zenonie ze Słupska,
toż to czyste nieporozumienie! Nasz zagubiony recenzent
był w istocie – zagubiony. Nie był zbyt uważny, nie pomyślał i pomylił grupki. Niemniej skoro pan podniósł już
kwestię jego zachowania – na kolegium redakcyjnym, po
burzliwej dyskusji i pełnej skruchy autokrytyce ze strony pana recenzenta, postanowiliśmy nałożyć następującą pokutę: recytacja Vade-mecum Cypriana Norwida na
przerębli. Niestety musimy z karą poczekać (przeręble
raczej nie występują w maju).
Z poważaniem
Redakcja
PS Obrazki istotnie były ładne!
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rzenia zamiast zostawić opinii publicznej gołe fakty.
Oczywiście jest to postawa niemożliwa i nierealna,
ale ten sam gest starania nadaje przeszłości aktualną
wartość i moc.
W opiniach recenzentów i krytyków wielu pańskich spektakli powraca termin „ducha legnickiego”, określający zespołowość w stylu pana
pracy nad daną premierą. Czy swoisty debiut na
scenie gdyńskiej Miniatury coś zmienił w obranych przez pana metodach tworzenia przedstawień lub kierowania teatrem jako dyrektor?
fot. z archiwum GND

Jest ciągle odwrotnie. Staram się kawałek tego ducha
z Legnicy przynosić w nowe miejsca. Zawsze pracuję
wraz z drużyną, nie jestem solistą. Z grupy aktorów,
z którą w danym momencie pracuję, zabiegam o cały
zespół. Walczę o brak gwiazd i drużynowość. Staram
się transferować do innych miejsc dobre praktyki, jakie wypracowaliśmy przez lata w Legnicy, zwłaszcza
warsztatowe. Aktora ma być widać i słychać, a zauważam, że nie jest to takie oczywiste we współczesnym
teatrze. Od tego zaczynam. Potem praca przechodzi
na bardziej zaawansowany poziom. W przypadku
Wieloryba staram się przenosić Legnicę do Gdańska,
niż Gdańsk do Legnicy.

już takiej kultury teatralnych objazdów, jak w latach
70. i 80. Kontynuacją tej idei są właśnie festiwale,
które pozwalają konfrontować spektakle z innymi odbiorcami. Jestem bardzo dumny z Magdy Drab, Kasi
Dworak, Pawła Wolaka i innych; ich osobistych, indywidualnych talentów i upodobań. Moim zadaniem
jest połączenie tych odmiennych, indywidualnych
wysp w jeden ląd.

KIM JEST T W Ó J INNY?

W tegorocznym programie R@Portu rzuca się
w oczy duża reprezentacja legnickich artystów,
łączących umiejętności aktorskie i dramatopisarskie. Widzieliśmy już w dwóch rolach Magdę
Drab czy duet PiK i ich Wierną watahę. Fama
o Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, który
prowadzi Pan już ćwierć wieku zatacza coraz
szersze kręgi. Jakie cele obiera Pan na najbliższą przyszłość?

Z Michałem Buszewiczem, autorem dramatu
Kilka obcych słów po polsku, rozmawia Agata Kwiatkowska

Agata Kwiatkowska: Widziałam spektakl Anny
Smolar i przyznam się, że początkowo przy
lekturze twojego tekstu nie mogłam uwolnić
się od tamtej atmosfery i przywoływania do
wyobraźni scenicznej warstwy wizualnej; słowa współbrzmią tam z ciałem i ruchem. Czy te
obrazy i klimat zostały naszkicowane w rozmowach z reżyserką wcześniej i były z tobą, gdy pisałeś? Czy zastanawiałeś się, jak poszczególne
kwestie będą rezonować w ciele?

W Legnicy robiliśmy i robimy wciąż teatr mocno
wpisany w nasze miasto, lokalny w dobrym rozumieniu – nie prowincjonalny, lecz wpisany w przestrzeń.
Jednocześnie zawsze chcieliśmy wędrować ze sztuką.
Takie ambicje są bardzo pomocne, bo łatwo karmić
ego i osiąść na laurach, gdy jest się jedynym teatrem
w mieście. Przy tym staramy się o uniwersalizm naszej sztuki i stały kontakt z innym widzem, niż tym,
który zazwyczaj zasiada przed naszą sceną. Publiczność wszędzie jest inna, oddycha innym powietrzem
niż my w Legnicy, ma inne zaplecze kulturowe. Robimy teatr specyficzny i widać to choćby w pracach
działającej ze mną scenografki Małgorzaty Bulandy.
Co więcej, nie przyjeżdżam nigdy sam. Zabieram drużynę ze sobą i pracuję wraz z zespołem twórców. To
dla mnie olbrzymia wartość i także efekt tego, co osiągnęliśmy w praktyce w Legnicy. Staramy się zaszczepić ten sposób myślenia zwłaszcza dzisiaj, gdy nie ma

Michał Buszewicz: Kiedy pisałem, tych obrazów jeszcze nie było, chociaż samo ich powstawanie odbywa
się gdzieś „pomiędzy”. Materiał, który powstaje bezpośrednio na scenę, ma pewną dynamikę, w której –
gdy zna się obsadę i tekst układa się pod konkretne
osoby – odbijają się także aktorzy. Uważam, że jeżeli
postać zyskuje twarz, nawet tymczasowo zapożyczoną twarz żywej osoby, to działa to na jej korzyść. Aktor
staje się wówczas – razem ze swoim ciałem, motoryką,
wrażliwością – gigantyczną inspiracją.
Pytam też w kontekście choreografii, bo mam
wrażenie, że istotnie wpływa na odbiór i treść,
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Wywiad
ny moment, kiedy trzeba udzielić takiego głosu.
W tym, co odczuwa Piotr, na pewno
jest coś mojego,
emocjonalnego.
Jednocześnie wydaje mi się, że mało
jest w Polsce osób,
które w pewnym
momencie życia
nie dały się uwieść
jakiemukolwiek
w y windowaniu
siebie i swojej pofot. z archiwum GND
zycji kosztem słabszego. Chyba każdy ma takie doświadczenie, jedynie
inaczej klasyfikuje Innego. Myślę, że towarzyszący mi
rodzaj niewygody wynika też z tego.

wiele dopowiada. Czy myślenie o ruchu
przyszło później, pojawiło się jako odrębna
kwestia?
Od początku było wiadomo, że rolę Ariela będzie grał
Paweł Sakowicz, który jednocześnie jest choreografem – co automatycznie dawało pewną intuicję odnośnie ruchu. Ale wiadomo, że nie jest on zapisany
w tekście, stanowi osobny, odreżyserski i odchoreograficzny zabieg.
Kilka obcych słów… powstało, między innymi,
w wyniku rozmów waszych – czyli zespołu pracującego nad spektaklem – z rodzinami...
...gdzieś u zarania były rozmowy Mike’a Urbaniaka
z Marcowcami i ich dziećmi. Stąd wziął się pomysł,
by mówić z perspektywy drugiego pokolenia, czyli właśnie dzieci emigrantów. Postaci, które tutaj
opowiadają swoje historie, są złożone, łączą w sobie
bardzo wiele różnych narracji. Żadna z nich nie jest
sportretowana ani w wywiadzie, ani nie jest realną
postacią, ani też nie jest w pełni fikcyjna; każda składa się ze strzępów opowieści, obrazów, które należą
do rozmaitych osób. Na przykład historia córki Wery
– która szuka zdjęć swoich dziadków i jedzie po nie
do kuchni dawnego, polskiego mieszkania rodziców,
żeby wybić dziurę w ścianie – została złożona z kilku
elementów. Pierwszy pojawia się u Sabiny Baral jako
informacja o zakazie zabierania ze sobą zdjęć sprzed
1945 roku; drugi to kwestia lokatorów mieszkających
pod opuszczonymi przez emigrujących adresami –
stąd wziął się pan z wąsem. Natomiast bieganie od
domofonu do domofonu to moja osobista historia:
kiedyś szukałem do krótkometrażowego filmu pewnych dwóch bliźniaczek, ale nie wiedziałem, gdzie
dokładnie mieszkają. Chodziłem więc i dzwoniłem
do kolejnych drzwi, żeby jakoś się do nich dostać. Te
trzy doświadczenia z różnych krain zebrały się w jedną historię. Trudno by teraz było rozłożyć te wszystkie postaci na elementy, z których zostały poskładane, bo pochodzą z bardzo różnych źródeł.

Mam wrażenie, że ten tekst/spektakl ma szansę na inne starzenie się, niż pozostałe spektakle Marcowe – nie dlatego, niestety, że w Polsce
zmieniają się nastroje i świadomość – ale bardziej ze względu na obecną w nim złożoność,
niemożność jednoznacznej oceny sytuacji, stanowisk; przyjętą wielopunktową perspektywę.
On nie bardzo ma szansę się starzeć, bo nie jest grany od ponad pół roku; z różnych powodów: i koprodukcyjnych, i frekwencyjnych – sala Teatru Polskiego
w Warszawie ma siedemset miejsc, które nie zawsze
da się zapełnić niełatwym tematem.
Można powiedzieć, że to także opowieść
o obecności minionych wydarzeń – nie do
końca są przeszłe, bo pracują gdzieś w tle na
współczesne tożsamości; nie tylko w kontekście świadomościowym czy psychologicznym,
ale pamięci ciała, czy idąc za Marianne Hirsch
– postpamięci. U niej ten termin dotyczył dziedziczenia przez pierwsze powojenne pokolenia traumy Zagłady.

Jak znaleźliście osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy?

To się dzieje podskórnie – dosłownie i w przenośni.
Bardzo inspirujące dla mnie było też to, jak Mikołaj
Grynberg pisze o drugim pokoleniu po Holokauście,
które ma problem z cielesnym kontaktem z rodzicami. Grynberg opisuje dzieci ocalałych jako pragnące
dotyku, rozmowy o miłości, o emocjach, o historii,
ale niemogące tego dostać. Powiedzmy, że tutaj ta
historia ’68 jest nieco – jeżeli można to w ogóle jakoś
porównywać – delikatniejsza, więc może jakoś inaczej ta trauma została zapisana, ale myślę, że mechanizm jest podobny.

Wydaje mi się, że przez kontakty Gołdy Tencer. Ona
nie wyjechała, ale należy do tego pokolenia, które
było pod „baczną obserwacją”.
A jaki rodowód ma postać syna antysemity?
To przykra i niełatwa postać, bo inspiracje do niej są
obecnie na każdym rogu. Syn Piotra ma dużą trudność w opowiadaniu o swoim ojcu – o tym, co mówił
czy robił. Czuję podobny kłopot z wypowiadaniem
lub pisaniem tego typu słów, to bardzo niewdzięcz-
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Sfora R@Portuje

KRZYŻÓWKA: DOKOŃCZ ZDANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Duet PiK stworzyli razem Wierną…
Zapiski z wygnania to zebrane…
W bajce dla dorosłych autorstwa Jolanty Janiczak, Marysi towarzyszy…
Katarzyna Szyngiera nie chce oddać miasta…
Jakub Roszkowski z Bartoszem Szydłowskim umieścili w Kolonos zamiast Edypa…
Piotr Rowicki i Piotr Ratajczak stworzyli komedię…
Monodram Magdaleny Drab Curko moja, ogłoś to to biuletyn…
Jacek Głomb sięgnął do stworzenia spektaklu po książkę Jerzego Limona pod tytułem…
Ilustrowany banał teatralny Magdy Drab to…
Michał Kotański opierał się w spektaklu na książce Wiesława Myśliwskiego pod tytułem…
Festiwal ma za zadanie składać…

MODA NA PÓŁ GWIZDKA
Popołudnie trzeciego dnia Festiwalu R@Port przywitało redakcję „Fory Novej” widokiem znanego krytyka teatralnego w majowym, półoficjalnym stroju. Marynarka, dotychczas wzorzysta, stała się gładka, a koszula przykuwała wzrok
gęstym deseniem w smukłe liście. Półoficjalność tej kombinacji objawia się także w zmieniającej się górnej połowie
„ałtfitu”, a stałym kształcie dołu. Marynarek, jak pokazały ostatnie dni, panu krytykowi nie brakuje. Jak jednak mają się
spodnie? Będziemy śledzić temat.
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