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„GDZIE JEST
REŻYSERKA?”

branych materiałów dokumentalnych, ale tematyzowano sam proces przygotowań do spektaklu, podważając pozorną obiektywność przedstawianych treści
i starając się zaprezentować złożoność poruszanych
tematów, mnogość i różnorodność perspektyw. Nie
wiem, jak dzisiaj odebrałabym Swarkę, ale kiedy widziałam ją kilka lat temu, nie mogłam się pozbyć wrażenia, że pomimo wprowadzenia elementów teatralizacji, głównym celem twórców jest przede wszystkim
zreferowanie informacji, które udało się zgromadzić
(nawet jeśli odbywało się to z uwzględnieniem samokrytyki i autorefleksji). Tamten spektakl był dla mnie
propozycją ciekawą pod względem merytorycznym,
ale niekoniecznie teatralnym. W rzeszowskim przedstawieniu Szyngiera idzie o krok dalej, sięgając po
teoretycznie te same metody pracy i schematy działania, ale jednocześnie poszukuje nowych form wyrazu,
z o wiele większą swobodą korzysta z teatralnej materii i możliwości, które daje teatr. Moim zamiarem nie
jest bynajmniej wartościowanie spektakli ze względu
na różnorodność rozwiązań scenicznych czy ich efektowność. Mam raczej na myśli, że nowe środki wyrazu
i jeszcze liczniejsze zabiegi metateatralne i autoreferencyjne pozwalają na stawianie kolejnych pytań, między innymi o to, co oznacza granie „prawdziwej Ukrainki”, a idąc dalej o to, kto i w czyim imieniu mówi.
W ten sposób Szyngiera problematyzuje też swoją
pozycję reżyserki, zwracając uwagę na panujące w teatrze relacje władzy. Dzięki tym wszystkim zabiegom,
a także dzięki zaproszeniu do współpracy ukraińskiej
aktorki (Oksany Czerkaszyny) i dramaturżki (Olgi
Maciupy), spektakl Lwów nie oddamy stanowi szczerą, pełną złożoności (a przy tym niezwykle atrakcyjną) wypowiedź. Ogromną wartością przedstawienia
jest to, że twórcy i twórczynie nie uzurpują sobie prawa do głoszenia ze sceny jakichś uniweralnych prawd,
niczego nie wartościują i nikomu nie narzucają swojej wizji świata (bo też, jak udowadniają, jednej spójnej wizji nie
ma). I choć odnoszę wrażenie,
że podkreślanie i tematyzowanie
sytuacji bycia w teatrze powoli
staje się kolejnym wyświechtanym zabiegiem, w tym przypadku taka forma wydaje się czymś
oczywistym, wręcz warunkiem
koniecznym, który trzeba spełnić, by można było podjąć dialog na równych prawach (w tym
przypadku – z widownią).

Są takie spektakle, o których nie lubię pisać, bo mam
poczucie, że próba ich opisania wiele im odbiera, że
słowa są zbyt zamykające i upraszczające, i że bez
względu na to, co napiszę, zawsze będzie chodzić
o coś więcej. Tym bardziej, jeśli pisze się w trybie festiwalowym, kiedy – nie ma co ukrywać – nie ma czasu na dłuższą refleksję, a krótka forma recenzji często
wiąże się ze skrótowością i ogólnikowością. Takim
„problematycznym” spektaklem jest dla mnie właśnie
Lwów nie oddamy Katarzyny Szyngiery.
Punktem wyjścia dla przedstawienia był reportaż
reżyserki i dziennikarza Mirosława Wlekłego dotyczący relacji polsko-ukraińskich. Relacji, w których
punktów zapalnych jest wiele, między innymi Wołyń, postać Stepana Bandery, no i oczywiście tytułowe
lwy i Lwów. W swojej pracy twórcy korzystali ze strategii wypracowanych przy okazji spektaklu Сварка
(Swarka) – bydgoskiego przedstawienia z 2015 roku
poruszającego kwestię Wołynia. W obu przypadkach
bazę stanowiły materiały zgromadzone przez Szyngierę i Wlekłego w trakcie kilkumiesięcznych badań
(w tym badań terenowych), na które składały się: wywiady, sondy uliczne i ankiety, a także komentarze
i wypowiedzi znalezione w internecie (na przykład
pod trailerem filmu Smarzowskiego). Kolejnym krokiem było ich opracowanie i rozszerzenie o konteksty,
które pojawiały się w toku pracy z zespołem aktorskim
(z uwzględnieniem osobistego stosunku aktorów/aktorek do poruszanego tematu oraz ewentualnych konfliktów). Zarówno w Swarce, jak i w Lwów nie oddamy
nie ograniczano się więc wyłącznie do prezentacji ze-

Ada Ruszkiewicz

Na okładce i s. 2–3: fot. Maciej Rałowski

2

Recenzja

BRACIA I SIOSTRY

m

Ukrainki”. Metateatralność służy tutaj właśnie demistyfikacji, dekonstrukcji wyobrażeń
na poziomie tworzenia postaci. Jest
to ciekawe podjęcie problemu tworzenia, podjęcie fenomenalne, ponieważ nie do końca
chodzi o zawracanie głowy strukturą teatru jako taką,
lecz o przedstawienie problemu
myślenia demiurga czy geniusza. Lwów nie oddamy
wyśmiewa właśnie takie podejście do twórczości. Oksana Czerkaszyna, „etatowa Ukrainka”, wielokrotnie
zwraca się wprost do reżyserki, pytając, jaką w końcu Ukrainkę ma zagrać – aż w końcu, zrezygnowana,
odrzuca rolę i siada na widowni. Szyngiera i Wlekły
w rozmowie z Łukaszem Drewniakiem podkreślili, że
tworząc spektakl, nieco na przekór, zaczęli od zebrania i opracowania materiału, zamiast od wymyślenia
tezy. Z tym mogli pójść do aktorów i się z nimi zetrzeć. Bo i o starcie niejako chodzi – o wysłuchanie,
rozmawianie, spory, dyskusje, szukanie rozwiązań,
współtworzenie. Efekt tego wyraźnie widać w spektaklu, kiedy aktorzy wchodzą ze sobą w polemiki,
nadpisując je nad odgrywane sceny. Nie można pominąć fantastycznego zgrania zespołu, które wynika
właśnie z pełnej podmiotowości twórczej.
Podobno twórcy obawiali się, że spektakl zostanie – a może i nawet już został – określony jako
antypolski. Przyznam, że paradoksalnie są ku temu
podstawy. W końcu, czy lubimy, kiedy ktoś obnaża
nasze wygodnictwo w myśleniu? Pomijam teraz czystą i zorientowaną na destrukcję ksenofobię. Sprawa
tytułowych lwów, odczarowanie mitu Stepana Bandery jako zdeklarowanego polakożercy, faktyczne
odkrycie wojny polsko-ukraińskiej z 1918 oraz kolonizacji, wieków upokorzeń (jedną z przyczyn, która
zmotywowała Henryka Sienkiewicza do napisania
Ogniem i mieczem, był rozwój tendencji tożsamościowych na terenie Ukrainy; tematykę porusza także
Brzozowski w Płomieniach) – kiedy dookreślone zostają wszystkie białe plamy zbiorowej świadomości,
wzbudzają agresywne reakcje. Określenie „antypolskie” jest wybitnie durne, ale cóż poradzić. Zostaje
tylko obejrzeć Lwów nie oddamy.

Tegoroczny R@Port zarówno w spektaklach konkursowych, jak i czytaniach dramatów finalistów GND
często powraca do tematyki nietolerancji, nacjonalizmu, ksenofobii. Wiele to mówi o nastrojach społecznych – ale też nie da się nie zauważyć wzrostu
tendencji przemocowych w wypowiedziach obywateli (mniej lub bardziej rozpoznawalnych) oraz polityków, beznadziejnie swoimi słowami się kompromitującymi. W zasadzie niezależnie od podziałów politycznych w tak zwanym mainstreamie – czyli, dajmy
na to, w sejmie czy telewizji publicznej – coraz śmielej sobie poczynają osoby publiczne. Najpewniej też
ich ordynarna głupota poszerza głupotę w narodzie.
Na szczęście artyści od wielu już lat (choćby Stanisław Brzozowski w Płomieniach czy Maria Wojtyszko
i Jakub Krofta w Miłosiu) próbują relacje między narodami (i nie tylko) oczyszczać. Ważną lekcję – tak,
lekcję – daje nam sztuka Lwów nie oddamy w reżyserii Katarzyny Szyngiery.
Przedstawienie powstałe na bazie pracy reporterskiej Szyngiery i Mirosława Wlekłego oraz dynamicznego procesu twórczego, w którym czynnymi podmiotami byli także aktorzy, podejmuje dość
skomplikowaną kwestię najnowszych relacji polsko-ukraińskich. Kontekst zdaje się wyjątkowo powszechny, ponieważ chyba każdy doświadczył spotkania ze „wschodnim sąsiadem” – w sklepie, na ulicy,
na uczelni, w rodzinie – jak to bywa między bardzo
bliskimi narodami. Myślę też, że niemal każdy spotkał się z zachowaniami antyukraińskimi – w sklepie,
na ulicy, na uczelni, w rodzinie, na imprezie, w pracy, na dworcu autobusowym w Warszawie, Lublinie,
Poznaniu, Krakowie, Gdyni. Wymieniać mógłbym
w nieskończoność i referując tylko do własnej pamięci. Stąd moje przekonanie, że Lwów nie oddamy
nie ma tak zwanej grupy docelowej. Pokazuje także
– a raczej zmusza do refleksji nad tym – że nie trzeba
być zdeklarowanym ksenofobem, aby popisać się językiem przemocowym. Wpisane w język stereotypy
– to całe „ruskowanie” – są niezwykle silne, kształtujące nasz stosunek do Innego, ustalające przekonanie
o własnej wyższości etc. Z drugiej strony mamy też
pamięć historyczną oraz świadomość trudnej wspólnej przeszłości, nierzadko wypierającą winy względem drugiego. A to napędza manipulacje, przekłamania, antagonizacje. I zamyka w zamkniętym kręgu
nienawiści.
Spektakl rzeszowskiego zespołu opiera się na powiązaniu kilkunastu luźnych scen i wycinków dokumentalnych wątkiem relacji polsko-ukraińskich, ale
także emancypacją „Ukrainki zamówionej do grania

Mateusz Kaliński

3

m

Recenzja
jedynie pretekst do pokazania relacji łączącej Matkę i Dziecko. Relacji, w którą
wdziera się i nad którą kontrolę próbuje
przejąć Wojna. Jej rola, jak się okazuje,
polega nie tylko na opisywaniu, ale i na
ingerowaniu w rzeczywistość, projektowaniu konkretnych działań, słów i emocji. Nieustannie podpowiada bohaterkom, co powinny zrobić lub powiedzieć,
prowokuje je do kłótni i podscyca irytację Matki, próbując wzbudzić jej niechęć
do Dziecka. Dziecku z kolei podszeptuje
słowa o utracie matczynej miłości i braku
nadziei. Za wszelką cenę stara się doprowadzić do ich rozstania. Skoncentrowany
na historii Matki i Dziecka dramat Mana
teoretycznie wpisuje się w schemat mikronarracji,
opowiadanej w kontrze do wielkich narracji historycznych, podręcznikowych. Jednak z drugiej strony
przyjmuje on formę uniwersalistycznej przypowieści
o wojnie. Czas i miejsce akcji nie zostają w żaden sposób określone, a Matka i Dziecko to nie tyle konkretne postaci, ile pewne zbiory cech i zachowań, symboliczne figury posiadające definiujące je atrybuty
(papieros Matki, pluszowy miś Dziecka). Z kolei Wojna, choć spersonifikowana, pozostaje abstrakcyjną
siłą zaburzającą dotychczasowy porządek i wartości.
Tezy o wprowadzającej chaos wojnie Man dowodzi na
wielu poziomach. Na poziomie formalnym przejawia
się to między innymi w języku, w jego fragmentaryczności i skrótowości, dynamice budowanej za pomocą
krótkich, często urwanych zdań. Na poziomie fabuły
destrukcyjna siła wojny jest widoczna między innymi poprzez pokazanie próby zerwania więzi łączącej
Matkę i Dziecko. Pojawia się jednak pytanie o to, jakie wartości uznajemy w tym kontekście za utracone
(bądź zagrożone), do jakich wzorców i wyobrażeń
matczyństwa się odwołujemy i co uznajemy za normę.
Przyjmując działania podejmowane pod wpływem
Wojny za jednoznacznie złe, w rewersie otrzymujemy wzór zachowań charakteryzujących „dobrą matkę”. Nie oznacza to o oczywiście, że sytuacja i relacja
przedstawiona w dramacie nie jest patologiczna, ale
tworzenie tego typu definicji jest dość problematyczne, gdyż zakłada, że istnieje jakiś uniwersalny wzór,
do którego wszystkie matki powinny dążyć. Z tego samego powodu z dużą ostrożnością i podejrzliwością
podchodzę do samego zakończenia sztuki, w którym
happy end wynika z odnalezienia zaginionego ojca
i męża. Takie rozwiązanie zdaje się idealizować normatywny model rodziny (mama, tata i dziecko) sugerując, że dopełnienie tego modelu jest jednoznaczne
z powrotem do normalności (rozumianej tu jako rzeczywistość pozawojenna).

WOJNA O RODZINĘ
Dramat Tomasza Mana rozpoczyna się od monologu
Wojny. Ten (zresztą tak jak i kolejne jej wypowiedzi)
niejako zastępuje nieobecne w dramacie didaskalia,
zarysowując tło wydarzeń, opisując przestrzeń i działania bohaterów. Jest to jednak opis specyficzny, złożony z serii haseł-obrazów, szybko zmieniających się
stopklatek. Stosując mechanizm podobny do filmowego zbliżenia, Wojna wychodzi od ogólnego opisu
(z)bombardowanego miasta, by w końcu skupić się na
dwóch osobach obecnych wśród uciekających ludzi –
matce i córce.
Matka jest zdeterminowana, by wrócić do domu
(a raczej do tego, co po nim pozostało), licząc, że być
może tam uda jej się odnaleźć zaginionego męża,
a przede wszystkim schować przed wojną. Schowanie się oznacza tu nie tyle znalezienie schronienia, ile
powrót do „normalnego”, spokojnego życia, w którym
można napić się kawy, położyć w łóżku, czytać książkę i udawać, że wojny wcale nie ma. W szybkim dotarciu do celu przeszkadza jej córka (w dramacie występująca jako Dziecko), spowalniająca je obie swoją
nieporadnością, wywracająca się, wpadająca w kałuże, marudząca i narzekająca na bolące nogi, a przy
tym wciąż domagająca się matczynej uwagi i miłości.
Paląca papierosa za papierosem Matka staje się coraz
bardziej zrezygnowana i coraz bardziej poirytowana
zachowaniem córki i sytuacją, w której się znalazła.
Stopniowo jednak role się odwracają i ostatecznie
to Dziecko przejmuje odpowiedzialność za ich los,
znajduje drogę do domu, po czym, zostawiając Matkę
pod opieką ukochanego pluszowego misia (wiernego
towarzysza i adresata dziecięcych zwierzeń), samotnie wyrusza na poszukiwania taty. Fabuła dramatu
zamyka się właściwie w tym opisie, ale to nie ona jest
najważniejsza. Wspólna wędrówka stanowi bowiem
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Fabuła bardzo się dłuży, mimo że dramat Mana
nie należy do nudnych tekstów. Owszem, akcja nie
jest skomplikowana, a Wojnie dziecku matce bliżej
do dramatów psychologicznych, w których najważniejsza jest wielobarwność bohaterów. Jednakże
uważam, że dramat Mana został potraktowany wtórnie i po macoszemu. Reżyser znacznie ograniczył
ekspresję aktorską. Nie dość uważnie przyjrzał się
sensom wypowiadanych przez postaci słów, nie przełożył ich w zajmujący sposób, przez co czytany tekst
traci swoją atrakcyjność, staje się beznamiętny, aż
w końcu bezsensowny. Jedną z zalet dramatu Mana
jest to, że potrafi działać na wyobraźnię, zatem musi
zostać przetworzony przez artystyczną wrażliwość na
rzeczy nieludzkie, łamiące stereotypy czy społeczny
status quo. W mojej opinii czytanie performatywne
jest oddaniem głosu autorowi dramatu i ma wyeksponować utwór, a nie odbierać mu charakter.
Zrozumiałabym dążenie reżysera do wykreowania
sytuacji, w której to dziecko – a właściwie jego niewielkie doświadczenie w starciu z wojennym światem dorosłych – narzuca tempo i emocje opowiadanej historii. Wskazywać na to mogłoby wykorzystanie w spektaklu drobnych zabawek oraz instrumentów znanych ze szkolnych lekcji muzyki. Tych jednak
nie używa dziecko, lecz Wojna i Matka. Wydaje się to
o tyle niefortunne, że te dwie postaci nawet w stanie
zagrożenia nie przechodzą przemiany i nie rezygnują
z nadanej im władzy. Zbyt biernie jednak czekają, aż
Dziecku stanie się krzywda, wynikająca z jego nieznajomości zasad funkcjonowania w społeczeństwie
i relacjach. Nikomu tutaj nie chodzi już o zawarcie
pokoju.
Powyższe zarzuty wynikają z tego, że trudno mi
określić założenia artystyczne towarzyszące tej realizacji. Zwłaszcza, że mam
porównanie – młodzież
licealna, występująca na
Dużej Scenie kilka dni
temu w ramach „Dramatu w teatrze”, podeszła
do tekstu finalisty o wiele rzetelniej.

Piąte i zarazem ostatnie czytanie performatywne finałowych dramatów Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej przybliżyło publiczności zgromadzonej we foyer
tekst autorstwa Tomasza Mana Wojna dziecko matka.
Wiadomo, jak to z finałem finałów bywa – najbardziej zapadają w pamięć. Wiedzą o tym dobrze (dalecy mi) fani serialu Gra o tron czy wielbiciele sitcomu Teoria Wielkiego Podrywu (sympatycy Sheldona,
łączmy się!). Niestety finał dwunastego sezonu GND
rozczarowuje.
Reżyserii w czytaniu właściwie nie było. Artyści,
którzy podjęli się tego zadania, nie zaproponowali
nic ponad to, co Man fabularnie zasugerował w swoim dramacie. Co więcej, Wojciech Faruga wydawał
się podążać za koncepcją reżyserską samego Mana
ze słuchowiska Wojna dziecko matka zrealizowanego dla Polskiego Radia w grudniu ubiegłego roku. Na
czarnych krzesłach w mroku ciemnej sceny siedzą
trzy aktorki – Agnieszka Bała, jej córka, Julia Bała
oraz Małgorzata Talarczyk. Tuż przed, prawie zasłaniając im twarze, stoją pulpity nutowe i mikrofony.
Rząd z obu końców domykają dwa stoliki – na jednym leżą cymbałki, na drugim metronom i dziecięca,
grająca maskotka. Dziesięcioletnia Bała ma dodatkowo przymocowany do statywu zabawkowy klakson
rowerowy. Kobiety ubrane są schludnie, choć nie
nadto elegancko. To wszystko – żadnej scenografii,
kostiumów, napisów, projekcji i muzyki w tym czytaniu nie ma.

fot. s. 4–5: Paulina Kubas
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KOSZMAR
TEATRALNEGO
WIDZA

w foyer idealnego, dziewiętnastowiecznego teatru, od
którego dzieli cię pół miasta, dwa remonty drogowe
i jeden niezdatny do użytku strój wyjściowy. Przypomnij sobie, że Twoje pranie wcale nie nastawiło się
samo, co oznacza, że w szafie znajdziesz tylko jeden
sweter, przez co wszyscy wezmą cię za marnego sobowtóra znanego krytyka o pseudonimie na S. (i nie
chodzi o Słonimskiego, choć podobieństw można się
doszukiwać).

Klasycznym scenariuszem wielu popkulturowych
komedii jest to, że w pewnym momencie w życiu
bohatera czy bohaterki wszystko idzie nie tak. Obserwowany przez nas everyman zalicza pasmo porażek: a to przypali obiad, obleje
się kawą, zapomni o spotkaniu
w pracy, pies pogryzie mu ulubioną koszulę, a na dodatek
życiowy partner zdaje się mieć
kogoś innego na boku (jak to
zwykle bywa, gdy dzieło ma element love story). Przyznaję się
bez bicia, że konsumuję powyższe fikcyjne historie z poczuciem
bycia pomijaną. Skoro – jak podobno napisał wieki temu jeden
angielski dramaturg – „świat jest
teatrem, aktorami ludzie”, to nie
widzę przeszkód, by z iście brytyjskim poczuciem humoru nie
wykreować najgorszego planu
na wieczór właśnie w przybytku
Melpomeny.

Krok trzeci – zachowaj głód
Nic tak bardzo nie gwarantuje niezapomnianych teatralnych wrażeń jak brak
posiłku przed wejściem na
widownię. Autopojetyczna pętla feedbacku umacnia się z każdą minutą,
kiedy odgłosy burczenia
w Twoim brzuchu wtórują
brzdękom talerzy na scenie. Talerzy przeważnie
niepustych. Przyrzekasz
sobie, że nigdy więcej nie
pójdziesz na spektakl,
w którym nie ma przerwy.

Krok czwarty – wróć do
domu…
… a raczej spróbuj wrócić.
Brutalistyczny dramat tak
sponiewierał Twoją duszę,
że powrót zajmuje Ci dwa
Krok pierwszy – zapomnij
razy więcej czasu niż zwyZapomnij, że dwa miesiące
kle. A kiedy już staniesz
temu, tuż po tym jak nastawiłeś Van Gogh: Stary czlowiek w smutku, pinterest.com
przez własnymi drzwiabudzik niemal na szóstą rano
mi, za którymi czeka wściekle (dramaturgia przede
(tak naprawdę na dziewiątą, ale liczy się dramatyzm
wszystkim) głodny kot, zauważ, że płaszcz, który
odnoszonej porażki), otworzyłeś stronę internetową
masz na sobie, wcale nie jest Twoim płaszczem, a w
ulubionego teatru, by w pierwszy czwartek miesiąca
jego kieszeni nie znajdują się klucze, a… bilet. Do tezakupić bilet w szalonej, o pięć złotych niższej cenie,
atru. Na jutrzejszy wieczór.
łapiąc się i tak na ostatnie miejsce w 15 rzędzie, z któPowyższy plan można powtarzać, jednak ostrzegam,
rego nic nie widać. Zapomnij o tym, że płacąc za nieże może stać się on planem na całe życie. Gdyby jago z ostatnich oszczędności nie kupisz swojemu kotu
kaś wytwórnia filmowa albo platforma VOD chciałaulubionej karmy, przez co ten zemści się na Tobie
by odkupić powyższy scenariusz, to ja bardzo chętnie
w najmniej odpowiedniej chwili.
rozważę takie propozycje. Pieniądze się przydadzą,
tyle teatralnych festiwali w tym kraju…
Krok drugi – przypomnij sobie
Paulina Kubas

Przypomnij sobie w deszczowe popołudnie w środku tygodnia, że za 30 minut powinieneś znaleźć się
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WSZYSTKO ZALEŻY
OD TEGO, CO KTO MA
W ŻYCIU
Z Tomaszem Manem, autorem dramatu
Wojna dziecko matka, rozmawia Paulina Kubas

Paulina Kubas: Po lekturze Pana tekstu byłam mocno zaskoczona faktem, że praca dotycząca subtelnych (jeśli nie intymnych) relacji
międzyludzkich została wyróżniona w konkursie radiowej Trójki na dramat radiowy
Nasłuchiwanie: Niepodległość, przeprowadzonym w związku z narodowymi obchodami stulecia niepodległości Polski. Czy poruszanie tematów uniwersalnych jest dla Pana jako doświadczonego dramaturga ciągle wyzwaniem?
Tomasz Man: Tak. Tematy uniwersalne to takie, które trafią do każdego, nieważne czy mieszka w Gdyni,
w Rzymie czy w Nowym Jorku i niezależnie od tego,
czy jest młodym, dojrzałym, kobietą, mężczyzną. To
jest wyzwanie, o którym myśli pewnie każdy autor.
Gdy pisałem ten dramat, wydawało mi, że tworzę na
uniwersalny temat: relacji matki i dziecka. Moja znajoma po przeczytaniu tekstu powiedziała mi, że tekst
ją „poruszył”, ponieważ ma dzieci, za to jej znajomego
ani trochę, bo nie zna się na dzieciach. Uniwersalny
temat to nie jest takie hop-siup. Wszystko zależy od
tego, co kto ma w życiu.

żródło: archiwum prywatne

córka, Łucja. W procesie realizacji słuchowiska
towarzyszyła wam także Pana żona, scenografka
Anetta Piekarska-Man. Czy Pana doświadczenie
jako ojca i męża miało szczególny wpływ na powstanie dramatu? Jak istotne są dla Pana własne
obserwacje w procesie twórczym?
Nie napisałbym tego tekstu, gdybym nie był ojcem
i mężem. Moja kochana żona, Aneczka, wspaniale
dba o dzieci. Nie mogę się temu nadziwić. Jest spokojna, otwarta, cierpliwa. Odrabia z dziećmi lekcje,
tłumaczy, upomina, ale w taki sposób, żeby ich nie
„łamać”. Ciągle się tego od niej uczę. Ja sam bawiąc się
z dziećmi, usypiając je, karmiąc, grając w piłkę, czy
dając się pomalować przez córeczkę słucham, czego chcą, co lubią, czego się boją. Z tych obserwacji
wpadł mi do głowy pomysł na ten tekst. Natomiast
inspirację literacką podrzucił mi Witold Adamek,
znakomity operator i producent, z którym kiedyś napisaliśmy scenariusz filmowy na podstawie opowiadania Jerzego Andrzejewskiego Intermezzo.

Wojen w tekście można dopatrzyć się kilku: jedna to scenografia świata przedstawionego; miejsce i czas akcji, druga – „powołaną do życia” niewidzialną postacią dramatu, trzecia jest walką
ról i hierarchii: ojca, matki, dziecka, męża, żony,
córki, kobiety, mężczyzny, matriarchatu i patriarchatu. Skoro to dziecko walczy o zachowanie modelu rodziny, a akt znalezienia taty kończy nie tylko Wojnę, ale i cały dramat, to czy jedynym bohaterem pozytywnym staje się śmierć
wszystkich postaci? Skąd takie zakończenie?
Tekst kończy się dobrze. Dziecko jedzie rowerkiem
w miasto. Widzi tatę. Wojnie nie udało się „zdusić”
rodziny. Śmierć, która jest pewnie kochanką Wojny,
dostaje kopniaka. Obie muszą znaleźć sobie następną ofiarę.
W radiowej adaptacji Wojny dziecka matki, którą
sam Pan reżyserował, rolę Dziecka zagrała Pana
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„JESTEŚMY TOTALNIE
DWUBIEGUNOWI!”

głównie technicznej, miała problem z tym tematem
i z Banderą, bali się antypolskiego wydźwięku. Dlatego była to także praca w obrębie samego teatru,
uzasadniona przekonaniem, że po prostu próbujemy
o pewnych rzeczach otwarcie rozmawiać i nikt tutaj
nie chce nikogo obrazić. Ujawniające się rany czasami
są osobiste, a czasami nabyte – my, Polacy, potrzebujemy identyfikacji z grupą, która została skrzywdzona, choć bezpośrednio do niej nie należymy.

Z Katarzyną Szyngierą, reżyserką spektaklu
Lwów nie oddamy, rozmawia Agata Kwiatkowska

Agata Kwiatkowska: Zrobiłaś w Bydgoszczy spektakl Сварка (Swarka) dotyczący Wołynia, nie
podejmujesz więc tematu relacji polsko-ukraińskich po raz pierwszy. Wiedziałaś, że do niego
wrócisz, czy to specyfika miasta – Rzeszowa – ten
powrót sprowokowała?

Widziałam Lwów… na Festiwalu Nowego Teatru
w Rzeszowie, na który zaproszono też spektakl Macieja Podstawnego o Ku Klux Klanie
(Ku Klux Klan. W krainie miłości, Teatr Nowy
w Zabrzu) i podczas rozmowy po przedstawieniu
okazało się, że jeden z grających w nim aktorów
podziela poglądy mieszkańców Harrison, czyli
racjonalizuje rasizm. Czy u was też były – może
nie aż tak skrajne – spory, tarcia światopoglądowe podczas pracy? Wspomniałaś już o technicznych – a w obrębie zespołu aktorskiego?

Katarzyna Szyngiera: Relacje polsko-ukraińskie interesują mnie od dłuższego czasu, między innymi przez
rodzinny kontekst, ponieważ moja rodzina pochodzi
z polsko-ukraińskiego pogranicza. Z drugiej strony
moje zainteresowanie wynika też z pewnego oglądu
rzeczywistości – coraz więcej Ukraińców przyjeżdża
do Polski do pracy, relacje zaczynają intensywnie pracować na różnych polach i ta współpraca staje się bardzo widoczna w różnych dziedzinach. Wydaje mi się,
że musimy o tym mówić – albo na odwrót, o pewnych
historycznych sprawach trzeba przestać mówić. Tak
naprawdę to właśnie to nasz spektakl postuluje. W jakimś sensie to absurdalne, ponieważ mówiąc o historii polsko-ukraińskiej równocześnie postuluje się, by
o niej milczeć.

Tak, były, ale te tarcia wynikały głównie z nieświadomości, nieznajomości tematu – wtedy zaczynają
pracować w nas stereotypy. Oczywiście zespół przyjął Oksanę, ten temat i nas bardzo otwarcie, to jest
super zespół, z którym świetnie się współpracowało,
ale w międzyczasie na próbach mieliśmy całą masę
tarć. Również takich ideologicznych. Istnieje w człowieku potrzeba kategoryzowania i liczenia win, strat,
zysków po obu stronach. Z drugiej strony koleżanki
z Ukrainy, które Lwów... widziały, powiedziały, że dla
nich to też jest trudne. Okazuje się, że przedstawienie
działa podobnie w obie strony. Po premierze napięcia
w zespole zaczęły odpuszczać. Spektakl jest skonstruowany na konflikcie zespołu, a więc kiedy przyszedł
moment zadowolenia, trzeba było go tu i ówdzie podkręcić aktorsko.

Faktycznie masz poczucie, że te relacje są zdeterminowane przez pamięć i historię czy też rozbieżne ich postrzeganie?
Nie, właśnie zupełnie nie są. Natomiast polityka historyczna próbuje używać tej trudnej przeszłości
i emocji, które tkwią w ludziach dla swoich interesów.
Myślę, że to na szczęście nie determinuje tych relacji, aczkolwiek cały czas pojawia się jako silnie obecny
kontekst – kiedy mówi się o Ukrainie zaraz pojawia
się: „ale oni nam…”. Chociaż mam wrażenie, że już teraz rzadziej używamy argumentu Wołynia, że powoli
ten temat zaczynamy przepracowywać.

Zastanawiam się, jak potoczyłoby się życie tego
spektaklu, gdybyście nie spotkali się z takim sukcesem – bo natychmiastowy pozytywny feedback
rozbroił to napięcie, o którym mówisz.
Wydaje mi się, że gdyby nie ten sukces spektakl mógłby zostać gorzej przyjęty w Rzeszowie.

A mimo to gdzieś jednak dalej pracuje.

Wspomniałaś już o aktorce Oksanie Czerkaszynie, a nad spektaklem pracowała jeszcze dramaturżka Olga Maciupa – czy od początku wiedziałaś, że chcesz współpracować z Ukrainkami?

Tak. W czasie, gdy robiliśmy Swarkę, Sejm przyjął
uchwałę dotyczącą rzezi wołyńskiej, która mówiła o tym, że na Wołyniu odbyło się ludobójstwo. Ze
strony ukraińskiej spotkała się z zarzutami o rewizjonizm. Polityka historyczna Ukrainy działa oczywiście bardzo podobnie do naszej – nakręca i rozbudza
w ludziach te uśpione, trudne emocje. Kiedy pracowaliśmy w Rzeszowie nad spektaklem część ekipy,

Po zrobieniu Swarki miałam poczucie, że ogromnym
minusem tego spektaklu jest fakt, że został zrobiony przez polską ekipę. Mówiłam, że to jest spektakl
o polskiej i ukraińskiej percepcji tamtych wydarzeń,
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fot. Agata M. Skrzypek

wien inny typ spojrzenia – akademicki, ale w pozytywnym znaczeniu.

pamięci o nich. Po czym przyjechał mój przyjaciel
ze Lwowa i powiedział, że to jest o polskiej pamięci
i wyobrażeniu jak Polacy sobie myślą, że Ukraińcy to
pamiętają. Wiedziałam, że zaproszenie ukraińskiej
ekipy realnie doprowadzi do spotkania tych rzeczywistości, w jakich zostaliśmy wychowani.

Przy Swarce pisał tekst do programu i prowadził
spotkania z widzami, więc można powiedzieć,
że współpracowaliśmy, ale nie nad spektaklem.
W międzyczasie zrobiliśmy jeszcze jeden projekt,
powiedzmy dokumentalno-teatralny minispektakl dla Muzeum POLIN o Marcu ’68. Nosił tytuł
1968 PRZEPRASZAMY. Tam również zbieraliśmy materiał dokumentalny i potem go opracowywaliśmy.
Bardzo cenię sobie u Marcina jego sposób patrzenia
na rzeczywistość, uważam, że jest osobą, która pojmuje pewne zjawiska z niezwykle ciekawej perspektywy: bardzo oryginalnej, nietuzinkowej i szerokiej.

W jakim stopniu to, co Oksana mówi na scenie
to jej słowa?
W dużej mierze to były jej słowa.
W przypadku innych aktorów/aktorek było podobnie?
Tak, ja nagrywam wiele prób i rozmów. Tak naprawdę do ostatniego momentu, a jak nie nagrywam, to
zapisuję w głowie i cały czas dokładam je do materii teatralnej. Właśnie w ten sposób pracowaliśmy
– do końca wkładaliśmy w spektakl sytuacje z prób.
I właściwie trochę sam się napisał. Oczywiście bazą
był reportaż, który zrobiliśmy z Mirkiem Wlekłym,
a opracowaliśmy z Marcinem Napiórkowskim, ale
w wyniku pracy z zespołem tekst mocno się zmienił.
Dyrektor był w szoku, bardzo mu było szkoda, że tyle
fajnych rzeczy wyleciało.

Spotkaliście się z jakąś radykalniejszą reakcją
związaną z tymi niewygodnymi, uwierającymi
elementami, które pojawiają się w spektaklu,
jak na przykład informacja o polskiej okupacji
Lwowa? Czy może jednak wasz sukces przykrył
głosy mocnego sprzeciwu?
Myślę, że tak się właśnie stało. Chociaż teraz w Szczecinie pewien radny prawicowy – nie chcę za bardzo
o tym mówić, bo nie lubię tego propagować – zrobił
aferę, że za publiczne pieniądze powstała antypolska,
banderowska propaganda. Raz na jakiś czas dostaję

Z Mirosławem Wlekłym już pracowałaś, a z Marcinem Napiórkowskim? On reprezentuje też pe-
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A w samym materiale coś cię zaskoczyło? Z tego,
co mówisz wynika, że spodziewaliście się czegoś
dużo bardziej po bandzie.
Tak: okazało się, że Polacy i Ukraińcy myślą i mówią
o sobie dużo lepiej, niż mogłoby się wydawać. Choć
emocje cały czas pracują, a stereotypy są tak mocno
w nas osadzone. Jak się w to wgłębia, to to jest taki
trochę nadmuchany balon.
To jest jakiś rodzaj tradycji rodzinnej, którą przejmujemy. I to nawet nie są emocje wobec Ukraińców:
dziesięć lat temu ludzie nie mieli żadnych kontaktów
z Ukrainą – za to mieli bardzo wyrobiony na jej temat
światopogląd. Teraz pracuję z uchodźczyniami, robimy spektakl w Warszawie. I to jest bardzo podobna
sytuacja: większość ludzi po prostu nie wie, kim jest
ten uchodźca, ale ma wyrobione zdanie na jego temat
– niezależnie czy jest za przyjmowaniem, czy przeciw,
najprawdopodobniej nigdy z nim nie rozmawiał. My
spotykamy się od stycznia i dopiero teraz zaczynam
rozumieć, co to jest za kondycja. Jak teraz oglądam
ten spektakl po raz kolejny, to bardzo mnie cieszy,
że w gruncie rzeczy jest uniwersalny. Owszem, dotyczy relacji Polaków i Ukraińców, ale mam wrażenie,
że to jest jak case study, jakiś przykład. Mechanizm,
o którym opowiada, jest bardzo uniwersalny – pokazuje, jak bardzo jesteśmy uwikłani w całą masę stereotypów, które w momencie rozpracowania okazują
się przykrywką dla ogromnego bólu, emocji, czegoś,
z czym nie możemy sobie poradzić, co jest osobiste albo nabyte. Żyjemy w jakimś imaginarium tych
wszystkich naszych antagonizmów wobec siebie, ale
gdy dochodzi do spotkania ludzi, bardzo często unieważnia się to wszystko.

źródło: YouTube

jakąś nieprzyjemną wiadomość na Facebooku, ale to
nie są jakieś bardzo intensywne głosy.
Nie groziło wam nigdy niegranie z tego powodu
bądź odmowa obecności na festiwalu?
Nie.
W spektaklu pojawia się wiele sprzecznych głosów – także w obrębie wypowiedzi jednej osoby;
mam wrażenie, że bardziej niż o realizację jakiegoś założenia chodziło wam o naświetlenie konkretnego zjawiska.
Chodziło nam o to, żeby pokazać, jak pracują różne
stereotypy i że są one absurdalne, dlatego należy je
porzucić, a nie się nimi zajmować – lepiej jest myśleć
o konstruktywnej przyszłości niż przeszłości.

Bo to jest ta podstawa w relacji z obcym, Innym –
musi dojść do spotkania, żeby przestał nim być,
innej drogi nie ma.

Jeżeli chodzi o materiał źródłowy, to musieliście
dokonać selekcji – coś wybrać i coś odrzucić. Co
nie weszło do spektaklu? Z którego bieguna były
te materiały? Czy można je w ogóle w ten sposób
polaryzować?

Tak, dokładnie, to są te mechanizmy. I właśnie to lubię
w Lwach – że udało się taki mechanizm, który można
zaobserwować w stosunku do każdego obcego/Innego, uwypuklić, opowiedzieć o nim. Oczywiście to
się w różnych rzeczach wytwarza. Szalenie ciekawa
była dla mnie rodzima narracja o biednych polskich
lwowiakach, których trzeba ratować. Faktycznie starsze pokolenie trochę taką narrację ma – dlatego też
w spektaklu są te babcie – ale spotkaliśmy głównie ludzi, którzy w ogóle tak nie myślą.

Do spektaklu weszło naprawdę niewiele. Zrobiliśmy
bardzo gruntowny research. Dużo rozmawialiśmy
z radykałami po obu stronach granicy, ale okazało
się, że ci radykałowie, jak już się z nimi rozmawia, to
wcale nie są tacy radykalni. To, co wydawało się nam
najciekawsze, to fakt, że mówią to samo – zamieniasz
parę słów i masz te same monologi. To kuriozalne.
Monolog nacjonalistów w spektaklu to też jedynie jakieś slogany.

Są też panie z restauracji.
Tak, dlatego znalazły się w przedstawieniu, bo były
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dobrym przykładem na to, jak to działa. W większości Polacy mieszkający we Lwowie kochają to miasto,
świetnie sobie radzą, zazwyczaj mają tam swoje życie uwarunkowane rodzinnie, jest im bardzo dobrze,
w życiu nie chcą do żadnej Polski przyjeżdżać i w
ogóle nie wiedzą, o co chodzi.

Wczorajszy wieczór obfitował odkryciami nowych
trendów modowych! Okazało się, że znany krytyk teatralny nie tylko inspiruje się stanem pogody nadbałtyckiej, o czym świadczyła marynarka w kolorze głębi
morskiej, ale jego stylizacje nawiązują również do
rekwizytów scenicznych. Nie można było przeoczyć
rzędu czaszek widniejących na piaskowej koszulce,
których widok od razu nasuwał na myśl czaszkę na
kiju spektaklu Lwów nie oddamy. Co ciekawe, widać
już efekty dobrego, modowego PR-u – festiwalowa
ikona mody ma swoich następców. Pierwszy z nich
ujawnił się podczas dyskusji po przedstawieniu i był
to jeden z aktorów, który zafascynowany stylem prowadzącego przywdział koszulkę ze znaczącym wizerunkiem czaszki. Czy fala symboli w stylizacjach
przeniesie się na innych uczestników festiwalu?

Czyli ta narracja na ich temat jest im znana?
Tak, bo przyjeżdżają wycieczki, które im o tym opowiadają, a oni tylko słuchają z zadziwieniem i kompletnym niezrozumieniem, o co w ogóle chodzi. Obraz Lwowa, jaki mamy tu, a jak to realnie wygląda nie
ma ze sobą nic wspólnego. W jakimś sensie to jest
oczywiste, a jednak mnie zaskoczyło, u mnie w rodzinie aż takiej narracji nie było – o straconych polskich ziemiach. Nie jesteśmy w stanie w ogóle przyjąć tego, że nasze relacje z Ukrainą są postkolonialnie
i że zawsze takie były. Ludzie nie przyjmują tego do
wiadomości, bo to zabiera nam tę pozycję ofiary.
Tak, poprawna wersja jest taka, że tylko my byliśmy okupowani, nigdy nie byliśmy okupantem.

Lot Trzmiela nad bananem
Na gdyńskich deskach teatralnych objawił się oszałamiający talent aktorski, który swym kunsztem
sterroryzował całe przedstawienie. Gwałtowny wlot
na scenę nieznanego osobnika wzbudził wśród obsady paraliżujące przerażenie i gdyby nie obecność
zniesławionych bananów, kto wie, jak potoczyłby się
ten wieczór! Talent ochrzczono „Trzmielem” z powodu postrachu, jaki wywołuje u każdego twórcy
teatralnego. Nigdy nie pojawia się zapowiedziany.
Widownia dzieli się od tamtego czasu na dwie grupy: Tęskniących i Uzbrojonych. Pierwsza na spektakle przychodzi z kwiatami, by ich woń przyciągnęła
spontaniczny talent teatralny, zaś druga nie pojawia
się w teatrze bez konkurencyjnych dla osobnika bananów. Jak skończy się ten spór? Czy Trzmiel zamierza się jeszcze pojawić na scenie, czy przegoniony
opuścił Gdynię na zawsze? Nasi wywiadowcy bacznie
śledzą dla was ten temat!

I to jest dla mnie bardzo ważne. Tak samo, jak poziom
wyparcia pozycji kolonizatora wobec Ukrainy – cała
masa ludzi, bez względu na wiedzę, wykształcenie,
świadomość mechanizmu nie jest w stanie przyjąć
tego faktu do siebie.
W Muzeum Narodowym w Krakowie odbyła się
wystawa #dziedzictwo – pierwsza większa impreza z okazji obchodów stulecia odzyskania
niepodległości – która narrację o polskich podbojach prowadziła na zasadzie: Bolesław Chrobry „działał” na rozległych terenach – nie że „najeżdżał” – gdzie polska kultura „zostawiała swoje
ślady” – a nie: „miała miejsce polonizacja”.
Właśnie tak działa narracja postkolonialna i my tego
kompletnie nie przepracowaliśmy. Co mnie poraziło,
to skala tego zjawiska, która rzeczywiście mnie zdziwiła. Myślę, że jest ogromna praca do wykonania – na
tym polu, nie relacji polsko-ukraińskiej, tylko naszego postrzegania i tego, jak się przez nie traktuje
Ukraińców. Ale nie tylko ich – w ogóle cały Wschód,
wobec którego jesteśmy szalenie postkolonialni, tworzymy jakąś narrację panów, jednocześnie wobec Zachodu przyjmując totalną pozycję ofiary.

Listy do Redakcji
Droga redakcjo,
a jednak stało się. „Tradycja” niedopuszczania aktorów do głosu podczas pospektaklowej dyskusji została skompromitowana. Dwukrotnie.

Jakaś niesamowita dwubiegunowość.

Pozdrawiam,

Jesteśmy totalnie dwubiegunowi!

Frania Mania z Działu Emancypacji i Równouprawnienia Pracowników Instytucji Teatralnych i Nie Wciskania Kitu, że Wykluczanie to Tradycja.
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Gry i zabawy

DRAMATYCZNE POSZUKIWANIA
Znajdź dziewięć słów, które kojarzą Ci się z tematami podejmowanymi przez finalistów Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej! Słowa umieszczone są pionowo, poziomo, na skos i na wspak, a czasami mogą dzielić wspólną
literę. Powodzenia!
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