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Wspak
Spektakl Karnawał, czyli pierwsza żona Adama Sławomira Mrożka 
w inscenizacji warszawskiego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana, 
przybrany w mięsopustną powierzchowność, nie zdołał przekonać, że nie 
jest nagi. Niezależnie od tego, czy źródło owej słabości bije w mankamentach 
tekstu, czy w braku pomysłu co do jego scenicznej materializacji, jej istnienie 
jest wyraźnie odczuwalne.

fot. Paweł Chara

Scenografia zapowiada niezwykle ascetyczne wi-
dowisko: owalny podest zakryty czarnym materiałem, 
a na nim ława przysłoniona kirem, pod płachtą – ko-
bieca sylwetka. Aura tajemnicy potęgowana jest przez 
delikatne światło padające na scenę. Pierwsze wraże-
nie jest jednak szybko unieszkodliwiane przez grupkę 
ludzi tłoczących się wokół wyniesienia z walizkami 
i torbami podróżnymi, nerwowo przyglądających się 
otoczeniu. Ingerencja w przestrzeń postępuje, owo-
cując dziwną i nieuzasadnioną interakcją z widzami: 
jeden z mężczyzn wręcza ludziom siedzącym najbli-

żej gałązki sztucznych kwiatów, po czym kochanka 
Goethego je od nich odbiera, układając bukiet. Owo 
nieuzasadnione sianie i zrywanie roślin w dość bez-
ceremonialny sposób uświadamiało widzom, w jakim 
celu znaleźli się w teatrze i na kogo mają patrzeć. 
Przedmiotowe traktowanie odbiorcy można było za-
uważyć w wielu momentach, choćby w grze przodem 
do widowni, co w przestrzeni Teatru Muzycznego 
zupełnie się nie sprawdziło z uwagi na dostawienie 
bocznych sektorów. W konsekwencji widzowie tak 
zmarginalizowani nie byli w stanie dostrzec kompo-
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zycji scenicznej tworzonej przez aktorów. Zabiegi 
dzielenia przestrzeni gry na plany czy narzucanie raz 
po raz obrazom symetrii w Karnawale... urastają w re-
żyserskim ujęciu Jarosława Gajewskiego do zasady, 
której przeciwwagą stają się sceny po dokonanej za-
bawie, gdzie po chwilowym odwróceniu nic nie wraca 
w stanie nienaruszonym na swoje miejsce.

Sama fabuła jest dość prosta: na ziemi po raz 
pierwszy organizowany jest karnawał, na który za-
proszenie dostają Adam i Ewa, pierwsza żona Adama 
– Lilith, biskup, Goethe oraz Margherita, a nawet 
Prometeusz, zjeżdżający na linie spod sufitu, a po 
karnawale uskarżający się na ból wątroby. Boga nie 
ma, a jego obecność jest wielokrotnie poddawana 
w wątpliwość. Między gośćmi uwijają się impresario 
oraz asystent, a całości dogląda diabeł, przedstawiają-
cy się przybyłym jako Obrazoburski. Każdej z imienia 
wymienionej postaci przypisany jest określony mit, 
który konsekwentnie zostaje dekonstruowany przez 
tytułowe karnawałowe odwrócenie. O ile zastrzeżenia 
natury fabularnej może budzić czerpiący inspirację 
(ale w sposób dotkliwie powierzchowny) z różnych 
źródeł układ zdarzeń, o tyle trudno po prostu przejść 
do porządku dziennego nad dosłownością tego spek-
taklu. Chodzi o tak irytujące motywy, jak chociażby 
pojawiające się w scenie balu maski. Prometeusz nie-
ustannie zdejmuje i zakłada swoją, gdy tylko chce na-
pić się wina, Lilith niemal od razu po zakryciu twarzy 
przedstawia się Ewie, unieważniając działanie masek. 
Ich użycie tłumaczone biskupowi przez Greka, które 
obnażyć ma zwierzęcość zgromadzonych, również 
wydaje się niezbyt przekonujące; zupełnie, jakby 
twórcy spektaklu z przyzwyczajenia postawili znak 
równości między mięsopustem a nakryciem twarzy.

Karnawał... w gruncie rzeczy składa się z niepo-
wiązanych ze sobą gagów, a stosowane gry słowne są 
aż nadto przewidywalne. Wyświetlane na tylnej ścia-
nie projekcje zamglonego jeziora, z którego drugiej 
strony przychodzi pierwsza żona Adama, także było 
niepotrzebnym truizmem serwowanym publiczności 
jako niby-dyskretna sugestia czy dopełnienie obrazu.

Na uznanie zasługuje natomiast scena ostatnia, 
w której opuszczony przez wszystkich diabeł pozo-
staje sam, odwrócony tyłem do publiczności, stojący 
pośród powywracanych mebli. Ta dojmująca scena, 
specjalnie przedłużana po to, by uzmysłowić niezno-

śną perspektywę wiecznej samotności najgorszego 
ze złych, ma miejsce przy akompaniamencie rzewnej 
meksykańskiej pieśni La Llorona, która była impul-
sem dla Mrożka do stworzenia ostatniego dramatu. 

Podczas rozmowy po spektaklu Artur Pałyga, je-
den z prowadzących, podzielił się spostrzeżeniem, że 
postaci pojawiające się w Karnawale... są „podłączone 
do pustki”. Tę konstatację z powodzeniem można 
przyłożyć nie tylko do dramatu, ale także do całości 
inscenizacji, która nadmiernie rozdęła się poprzez 
poddańczy stosunek do każdego słowa dramatu. Owa 
piedestalność przyczyniła się paradoksalnie do mar-
nej jakości spektaklu, a swoisty realizm, który mógłby 
uwiarygodnić prezentowane wydarzenia, przybiera 
na zmianę formę niezamierzonej groteski i bezlito-
snej konwencji. Zamiast być świadkiem wspaniałego 
początku, widz zagląda w próżnię.

Joanna Żabnicka  
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Sławomir Mrożek wielkim pisarzem był i basta. Urodzony 29 czerwca 1930 roku w Borzęcinie, odszedł 15 
sierpnia 2013 roku w Nicei. Mieszkał w Paryżu, USA, Niemczech, Meksyku, w 1996 roku wrócił do Polski, 

do Krakowa. W 2008 ponownie wyemigrował i zamieszkał w Nicei. Mrożek był wyjątkowo wszechstronnym 
twórcą, swobodnie poruszającym się w rozmaitych formach wypowiedzi. Tworzył dramaty, prozę, utwory 

satyryczne, rysunki. Był również krytykiem teatralnym, publicystą i autorem scenariuszy.
Wśród najbardziej znanych jego dzieł trzeba wyróżnić zbiory opowiadań (np. Słoń, Wesele w Atomicach), 

trzy tomy Dzienników oraz dramaty (Tango, Emigranci, Pieszo). Ostatnią sztuką Mrożka, wystawioną w tym 
roku na R@Porcie przez Teatr Polski w Warszawie jest Karnawał, czyli pierwsza żona Adama. W rozmowie 

z Jackiem Cieślakiem, powstałej jesienią 2011 roku podczas Festiwalu R@Port, w czasie którego był jurorem, 
Mrożek tak mówił o tej sztuce: „Napisałem ją, kiedy byłem w szpitalu. Kiedy wymieniono mi zastawkę, 

bardzo mi się zdrowie polepszyło. Ni stąd, ni zowąd napisałem ten Karnawał. To wszystko. (…) Napisałem to 
automatycznie”.

Agnieszka Domańska

fot. Paweł Chara
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Scenografia składa się z owalnego podestu usta-
wionego pośrodku sceny oraz kilku przedmiotów 
codziennego użytku, takich jak plastikowe stoły czy 
krzesła. W kolejnych scenach pojawia się staromodny 
barek na alkohole. Również stroje aktorów na mo-
ment przykuwają wzrok swoją kiczowatością, choć 
i na tym poziomie widać brak estetycznego zamysłu, 
ponieważ Goethe pojawia się w stroju „z epoki” – za-
pewne dlatego, by widzowie nie mieli wątpliwości, co 
do czasu jego pochodzenia.

Miejsce, w którym odbywa się karnawał, trudno 
jednoznacznie określić, być może jest to raj. Poja-
wiający się kolejni goście Szatana (Jerzy Schejbal): 
Prometeusz (Rafał Królikowski), Lilith (Afrodyta 
Weselak), Ewa (Joanna Halinowska), Adam (Kamil 
Maćkowiak), Margherita (Marta Dąbrowska), Biskup 
(Piotr Cyrwus) przypominają raczej grupę statystów 
przechadzających się po scenie, przy okazji deklamu-
jąc swoje kwestie. Niestety, dialogom brak błyskotli-
wości, a wypowiadane zdania nie są ani odkrywcze, 
ani szokujące, a wręcz banalne i nie wskazujące 
widzom nowych myślowych horyzontów. W całym 
spektaklu dosłownie nic się nie dzieje, a sceny bójek 
niczego nie ratują, wręcz wzmagają narastającą iryta-
cję. Spektakl ten obfituje w teatralne gagi, które mają 
za zadanie przez chwilę przykuć uwagę publiczności. 
Reżyser stosuje do tego różne sytuacje, począwszy od 
wręczania widzom kwiatków, poprzez zjazd Prome-
teusza na linie (sic!), a na tandetnych karnawałowych 
maskach skończywszy. Równie niezrozumiałe wydaje 
się wyświetlanie na tylnej ścianie sceny obrazków 
niezwiązanych z niczym (co w kontekście całego 
spektaklu można uznać za pewną konsekwencję reży-
serską). W tym miejscu warto wspomnieć, że jedynym 

naprawdę zabawnym – pewnie dlatego, że przypad-
kowym – momentem, była chwilowa awaria rzutnika, 
kiedy zamiast obrazka prezentującego florę, ukazało 
się logo i nazwa firmy produkującej ten sprzęt. Nie-
stety, artyści nie wykorzystali tej sytuacji. Pozostałe 
błędy wpisane w cały spektakl również nie zamieniły 
się w jego atut. Kiedy z plastikowego podestu została 
ściągnięta płachta, odbijał on światło na tylną ścianę 
sprawiając, że obrazków nie było widać. W tym trwa-
jącym aż dwie godziny spektaklu sceną wartą zoba-
czenia jest ta zamykająca go. Po wyjściu wszystkich 
gości Szatan został sam. Jego samotność, kiedy stoi 
nieruchomo na scenie, tyłem do widzów, wpatrując się 
w ścianę ma w sobie coś poetyckiego, mrocznego. Po-
zwala też dostrzec samotność bohaterów, którzy przez 
cały spektakl byli niczym zbłąkane dzieci we mgle. 
Spektakl jest wątpliwej jakości laurką dla nieżyjącego 
już pisarza, co jeszcze dobitniej wybrzmiało podczas 
dyskusji z artystami. Szkoda, że – przecież tak pojem-
na i otwarta – karnawałowa sytuacja nie została wy-
korzystana do zbudowania jakichkolwiek ciekawych 
relacji między poszczególnymi postaciami dramatu.

Joanna Grześkowiak

WyzWanie: znaleźć choć jeden pozytyW
Dramat Sławomira Mrożka pod tytułem Karnawał, czyli pierwsza żona 
Adama wydany został po trzynastu latach milczenia pisarza i jest zarazem 
jego ostatnią sztuką. Reżyserii tekstu podjął się Jarosław Gajewski, 
tworząc spektakl wraz z aktorami z Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana 
z Warszawy. „Tajemnica płci będzie naszym tematem, a reszta – resztą” – 
mówi na początku spektaklu Impresario (Szymon Kuśmider). Inspiracją 
do powstania tekstu była pieśń La Llorona, którą Mrożek usłyszał podczas 
podróży na półwysep Jukatan. Na szczęście wybrzmiała ona na zakończenie 
spektaklu, co w moim odczuciu było jego najlepszym momentem.
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W 1984 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
Jerzy Gruza zrealizował musical inspirowany 
wydarzeniami związanymi z popularnością pio-
senek wykonywanych przez legendarnego Franka 
Kimono – Drugie wejście Smoka. Franek Kimono 
Story. Tegorocznym gościem R@Portu jest Dorota 
Masłowska, od niedawna Mister D. Płyta Masłow-
skiej Społeczeństwo jest niemiłe, podobnie jak 
singiel King Bruce Lee karate mistrz wykonywany 
przez Piotra Fronczewskiego jest parodią otacza-
jącej rzeczywistości. 

W tekście wykorzystano cytatu z utworów Franka 
Kimono i Mister D. 

OSOBY
China Woman Polka 
Franek Kimon
Monopol
CHINA WOMAN POLKA
Płaczą wszystkie koleżanki gdy wpierdalam je na 

przerwie. Nie moge pracować dla pracy, chce praco-
wać dla kasy! Ruda w szatni sie napruła Whisky ze 
Zbyszko Cytrynową, że nie ona jest królową. Ciuchy 
– obłęd. Mówię ci widać, że mam hajs. Chce kolejną 
kanapkę z hajsem! 

FRANEK KIMONO
Czekaj mała, to już niedaleko. Tutaj za rogiem, 

widzisz? Jesteś słodka i wyglądasz przebojowo. W tej 
Żabce nie ma frajera co by podskoczył lub ze mną za-
dzierał! Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz!

CHINA WOMAN POLKA
Pośpiesz się! Musze wrócić do fabryki przed 14!
FRANEK KIMONO
Już ci mówiłem, mała, nie rycz! Mam w sobie dzi-

kość żółtej pantery!
Trener osobisty 
FRANEK KIMONO
Leci już druga muza. Kładziesz się do aerobika. 

Leżysz płasko. Płasko! W górę piersi, w dół miednice! 
Imitujesz gąsienice! Tak jest! Dobrze! W górę piersi, 
w dół miednice, imitujesz gąsienice! Tak jest! Dobrze! 
W górę piersi, w dół miednice, imitujesz gąsienice! 
Kim jestem?

CHINA WOMAN POLKA
Ty jesteś King Bruce Lee Karate King!
FRANEK KIMONO
Tak jest! Kim jestem?
CHINA WOMAN POLKA
Ty jesteś King Bruce Lee Karate King! 

Monopol

fot. materiały teatru
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FRANEK KIMONO
Czuję w żyłach zwinność kota. Trener ciągle wci-

ska gaz, każe ćwiczyć: raz, raz, raz! Nareszcie, o kur-
czę blade. Do tańca na ziemię się kładę. 

CHINA WOMAN POLKA
Jesteś zwinny jak wąż, kręć się, turlaj i wyginaj się 

wciąż! Ty jesteś King Bruce Lee Karate King! Ty jesteś 
King Bruce Lee Karate King….

FRANEK KIMONO
Niestety, od tego tarzania zniszczę łachy i zostanę 

bez ubrania
CHINA WOMAN POLKA
Rozbieraj się do naga. Pośpiesz się. Musimy jesz-

cze wpaść do Markpolu po łańcuszek na chrzciny 
Bez smaku

CHINA WOMAN POLKA
Franuś, odchodzę. Przyjęli mnie. 

Odchodzę
Odeszłam od siebie
Nie jestem sobą
Zostaje z tobą
Idziemy po maskotkę do Żabki? 

Natalia Grygiel



8

d     F e l i e t o n

Gazetę Festiwalową redagują TEATRALIA (www.teatralia .com.pl) w składzie:
Ula Bogdanów, Agnieszka Domańska, Stanisław Godlewski, Natalia Grygiel, Joanna Grześkowiak, 

Anna Kołodziejska, Agnieszka Misiewicz (redakcja), Joanna Żabnicka (korekta)
opracowanie graficzne: Monika Ambrozowicz

łamanie: Katarzyna Lemańska, Emilia Rydzewska
kontakt: poznan@teatralia.com.pl

zdjęcie na okładce: spektakl Karnawał, fot. Paweł Chara

komiks autorstwa Joanny Żabnickiej


