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Sztuka o pisaniu sztuki to pomysł o tyleż prosty, 
co niebezpieczny – łatwo można popaść w banał, 
nudny schemat. Jeśli jednak ma się polot i podsta-
wową znajomość teatru kabuki, jak orzekli widzo-
wie, można napisać dobry dramat. Być może tego 
drugiego zabrakło Schaefferowi, bo Ostatnia sztu-
ka nie jest chyba jego największym arcydziełem, 
jednak obawy nękające mnie przed wczorajszym 
spektaklem Teatru Groteska, zostały na szczęście 
w większości rozwiane. 

Przedstawienie jest ciepłe i zabawne, nawet 
jeśli zdarzają się sceny trochę mniej udane i raczej 
głupawe niż śmieszne. Spektakl nie jest wielce 
odkrywczy, nie rości sobie praw do wytyczania 
granic dyskursu dotyczącego współczesnej sztuki 
teatralnej, ogląda się go jednak z przyjemnością. 
Duża w tym zasługa aktorów, którzy traktują tekst 
z dużym szacunkiem, ale potrafią też bawić się 
nim i improwizować. Udaje im się wciągnąć do 
gry widzów – interakcja, jaką zastosowali niesie ze 
sobą sporą dozę ryzyka, ale sprawdziła się całkiem 
nieźle. 

Schaeffer bardzo swobodnie porusza się w ma-
terii języka, wydobywając komizm znaczeniowy, 
ale także operując brzmieniem słów. Każe aktorom 
bawić się akcentami, stawianymi na nieodpowied-
nie sylaby, stylizuje mowę na bełkotliwą opowieść 
średniowiecznego bajarza, w innej scenie wprowa-
dza tłumaczenie na „język suahili” (pełen zwrotów 
typu „hakuna matata”), uruchamia także liczne 
onomatopeje – choćby tę, gdy Autor odgrywa na 
instrumentach muzycznych „partyturę” książki. 
Grzegorz Matysik i Bogdan Słomiński wykonują 
wszystkie te zadania sprawnie i z wdziękiem. 

Pod przykrywką humoru kryje się jednak 
dość gorzka opowieść o realiach współczesnych 
twórców. Gazetowe ogłoszenia pracy nieofe-
rujące żadnych interesujących stanowisk dla 
„ludzi pióra” czy konkursy na nową interpreta-
cję Krzyżaków z okazji sześćsetlecia bitwy pod 
Grunwaldem z nagrodą główną w wysokości 600 
zł brzmią zabawnie, ale sporo w nich smutnej 
prawdy. Ten sam dialog, wkładany w usta różnym 
bohaterom, w zależności od aktualnych potrzeb 
rynku również nie jest optymistyczną wizją za-
wodu dramatopisarza. W Ostatniej sztuce Scha-
effer poniekąd rozlicza się z blaskami i cieniami 
tego zawodu, być może poprzez tytuł coś suge-
rując, nie dając jednak jasnej odpowiedzi, czy 
mimo wszystko tworzyć warto. 

Agnieszka Misiewicz

POLOT I KABUKI
W strukturze dramatów Bogusława Schaeffera bardzo często widać jego 
muzyczne wykształcenie i fascynacje – są rozpisane precyzyjnie niczym partytury, 
skomponowane według zasad rządzących raczej muzyką niż tekstem. Ostatnia 
sztuka muzyczność stawia na dalszym planie, stworzona jest z pozycji pisarza, 
nie muzykologa. Czerpie z żywiołu słowa i aktorstwa, które w dobrze brzmiącą 
całość łączą Grzegorz Matysik i Bogdan Słomiński.
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NAWET NIE GROTESKA

Zacznę od tego, że napisanie uczciwej recenzji 
o spektaklu, który jest pożegnalnym (?) gestem 
artysty ze sztuką, nie przychodzi najłatwiej. Kie-
rując się sentymentem do znaczącego wkładu 
Schaeffera w rozwój polskiego teatru, chciałoby 
się ten spektakl „pogłaskać”.

Niestety, jest to kiepska sztuka, z której po-
wstał nieciekawy spektakl. Należałoby go raczej 
umieścić w szufladce z podpisem „kabaret”, co 
raczej byłoby korzystne dla artystów. Patrząc 
przez pryzmat tej kategorii, można by uczciwie 
powiedzieć, że było to całkiem niezłe widowisko 
kabaretowe. Obstając przy nomenklaturze ka-
baretowej, należałoby stwierdzić, że prezentacja 

podzielona jest na kilkanaście skeczy. Łączącymi 
je elementami  są postaci autora (Grzegorz Ma-
tysik) i aktora (Bogdan Słomiński) – i nic poza 
tym, ponieważ z ich spotkań niewiele wynika, 
a za powtarzalnością scen nie stoi żadna nad-
rzędna myśl. Autor przechodzi kryzys twórczy, 
nie jest w stanie napisać nowej sztuki, w któ-
rej mógłby zagrać Aktor. Jak dowiadujemy się 
podczas kolejnych skeczy, powodów jest kilka: 
między innymi sposób finansowania sztuki, czyli 
niekończąca się gonitwa za grantami, stypendia-
mi, co jak wiadomo jest bardzo czasochłonnym 
i męczącym zajęciem. Temat poruszany przez 
Teatr Groteska nie jest ani świeży, ani nośny. Dla 

Festiwalowa publiczność ostatniego dnia R@Portu miała okazję zobaczyć najnowszy 
dramat Bogusława Schaeffera Ostatnia sztuka w jego reżyserii. Znamienny tytuł można 
interpretować jako rozliczenie się autora z dotychczasowym dorobkiem i pożegnanie 
z teatrem. W komedii, czy raczej kabarecie, pada odważna diagnoza upadku sztuki. 
Niestety, nie dowiadujemy się, dlaczego to się dokonało... Widzowie mogą snuć jedynie 
domysły, że może dlatego, że nie jest taka jak dawniej, ale czy to świadczy o jej kryzysie? 
Moim zdaniem nie.
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mnie jako widza mało atrakcyjny, ponieważ nie 
ma mi nic do zaoferowania.

Reżyser oraz dwaj aktorzy próbują uzyskać 
efekt komiczny nie tylko poprzez gry słowne, ale 
również dzięki wchodzeniu w interakcje z pu-
blicznością. Przyznać trzeba, że robią to bardzo 
sprawnie i z powodzeniem, gdyż widzowie bez 
oporów dają się wciągnąć w tę grę. Jednak zawsze 
w przypadku takich zabiegów nasuwa się pyta-
nie – czemu ma służyć podobny zabieg? Odnoszę 
wrażenie, że w przypadku tego spektaklu wyłącz-
nie uzyskaniu efektu komicznego, który powtó-
rzony kilkakrotnie przestaje jednak śmieszyć.

Joanna Grześkowiak

Teatr Groteska Kraków 
Bogusław Schaeffer 

Ostatnia sztuka 
reżyseria i muzyka: Bogusław Schaeffer 

dźwięk: Piotr Bielawski 
obsada: Grzegorz Matysik, Bogdan Słomiński 

premiera: 7 lutego 2014

Twórcy jako formę spektaklu wybrali two 
man show, co w potocznym użyciu w polskiej 
kulturze kojarzy się z blichtrem i powierzchow-
nością. W tym przypadku show to nie tylko 
nawiązywanie kontaktu z publicznością, czy 
śpiewanie chwytliwych piosenek rodem z kano-
nu disco. Show to przyczyna kryzysu i nawiąza-
nie do showbiznezu, który przynosił pieniądze 
wszystkim, tylko nie teatrom. Początek tego 
rodzaju ekonomicznej organizacji w Polsce to 
mniej więcej koniec XX wieku.  Najbardziej 
z tym okresem kojarzy mi się film Bilboard – 
presja pieniądza, czasu, wszędobylskiej ulicznej 
widoczności świetnie wybrzmiała w scenariuszu 
napisanym przez Janusza Głowackiego. W spek-
taklu Walczaka Komik Gustaw, przechodząc 
kolejne piętra terapii przywołuje okresy, które 
zakorzeniły się w polskiej historii współczesnej 
jako depresanty – aktorom w takich sytuacjach 
zwykle podawana jest podwójna dawka, bo fakt 
ten pozbawia ich możliwości grania, a więc kon-
taktu z publicznością, rozwoju i zarabiania pie-
niędzy. Podobny temat poruszył Sylvain Chomet 
w melancholijnej animacji Iluzjonista – na wy-
stawie sklepowej podstarzały magik zarabia na 
życie wyciągając z kapelusza zamiast królików 
kolorowe staniki.

W pierwszej scenie Terapeuta Bogdan wy-
ciąga Gustawa zza kurtyny niczym nieoswojone 

NOS KOMIKA
Ostatnią propozycją festiwalową tegoroczne-
go Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 
R@Port była Depresja komika w wykona-
niu dwóch wspaniałych aktorów: Rafała 
Rutkowskiego i Adama Woronicza. Spek-
takl Michała Walczaka to gorzka kuracja 
antydepresyjna dla widzów, w której ak-
torzy poprzez śmiech rozmawiają z pu-
blicznością o aktualnych tematach spo-
łecznych i osobistych. 

fot. Maksymilian Rigamonti
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zwierzę, bo galerie handlowe wyparły galerie 
sztuki, kulturę i dobre aktorstwo. Gustaw przy-
tacza historię Chaplina, który dwa tygodnie ćwi-
czył poślizgnięcie się na bananie – ogólnie wia-
domym jest, że nawet w teatrach państwowych 
trudno jest o zdobycie więcej niż dwóch miesięcy 
czasu na próby dla całego zespołu aktorskiego. 

Wątek artysty-tułacza przenika do historii 
o współczesnych realiach, co bardzo zbliża nas – 
widzów – do tego, co jest opowiadane na scenie. 
„Dupą odwracamy się do spalonej tęczy” – Ko-
mik Gustaw w jednej z piosenek nawiązuje do 
wydarzeń związanych z instalacją Julity Wójcik 
na Placu Zbawiciela w Warszawie. Natomiast 
Terapeuta Bogdan, wcielając się w nieżyjącego 
przyjaciela Gustawa, nie może wyjechać na Krym 
ze spektaklem o Sindbadzie tułaczu, bo na Kry-
mie „się zesrało”. A wszystko utrzymywane jest 
w tonie inteligentnego czarnego humoru – kata-
strofę najlepiej zabić jest śmiechem. Wystawiając 
komedię, śmiech jest niewątpliwie pożądaną 
reakcją publiczności. Depresja komika urucha-
mia w widzu śmiech, tylko czy wolno się śmiać 
z samobójstwa przyjaciela? 

Walczak zbudował spektakl na kolejnych od-
słonach terapii Komika Gustawa. Każda odsłona 
terapii przerywana jest dżinglem – czymś niesa-
mowicie śmiesznym, jak opowiedzenie dowcipu, 
czy – przykładowo – mianowaniem Jana Pietrza-
ka i Wojciecha Cejrowskiego patronami polskie-
go prawicowego humoru narodowego. Otwarta 
forma spektaklu związana z bezpośrednimi 
zwrotami do widowni powoduje, że odbiorcy, 
mimo licznych dowcipów, nie do końca jest wy-
godnie. Aktorzy bazują na dobrej improwizacji 
aktorskiej, opowiadana jest bardzo prawdopo-
dobna i w gruncie rzeczy smutna historia – nie 
jesteśmy pewni, na ile jest zmyślona. 

Rutkowski i Woronowicz operują prostymi 
środkami teatralnymi. Czarny nos oznacza po-
padanie w „deprechę”. Czerwony – na pewno nie 
jest nosem nierozumnego klauna, a maską cha-
ryzmatycznego polskiego komika. 

Natalia Grygiel

fo
t. 

K
at

ar
zy

na
 C

hm
ur

a-
C

eg
ie

lk
ow

sk
a



m     R e c e n z j e

6

PRZYMUS BYCIA ŚMIESZNYM
Podjęty w spektaklu Depresja komika przez Michała Walczaka temat posiada 
duży potencjał dramatyczny, musi wszak spełniać jeden istotny warunek – 
powinien być serwowany z wyczuciem. Teatr Montownia, łącząc ze sobą elementy 
piosenki kabaretowej, obserwacji na temat tego, co dzieje się aktualnie wokoło 
oraz paradoks tytułowego smutnego zabawiacza, wbrew pozorom nie podjął się 
łatwego tematu.

Rafał Rutkowski w trakcie pospektaklowej 
rozmowy opowiadając o pracy z Michałem Wal-
czakiem, wspominał o formule tego przedstawie-
nia jako o two man show, polegającej na odkry-
waniu kulis, to taki stand up na cztery nogi. Brak 
scenografii, zaciągnięta kurtyna – to wszystko, 
czego kabareciarz potrzebuje. Zaproponowana 
przez Walczaka historia jest prosta: do terapeuty 
(Adam Woronowicz) specjalizującego się w po-
mocy artystom warszawskim zgłasza się incogni-
to Gustaw (Rafał Rutkowski), jeden z czołowych 
reprezentantów sztuki komicznej z poważnymi 
objawami depresji. Fabuła od tego momentu zo-
staje podzielona na różnego rodzaju terapie, te-
rapeuta staje się głównym artystą odgrywającym 
role w opowiadanych przez pacjenta historiach 

z życia. Prawem dokładnego odwrócenia pod ko-
niec przedstawienia okazuje się, że to lekarz ma 
depresję, a kabareciarz wyciąga go z niej za uszy. 
Obaj panowie zostają szczęśliwie wyleczeni, 
Gustaw postanawia przepisać Dziady na wesoło, 
choć w konsekwencji popada w kolejne uzależ-
nienie – tym razem od osoby terapeuty.

Warszawska propozycja została przyjęta bar-
dzo entuzjastycznie, na widowni miały miejsce 
wybuchy śmiechu. Co ciekawe, na sali obecni 
byli także pochodzący z Trójmiasta kabarecia-
rze, Abelard Giza i Kacper Ruciński, członkowie 
niedawno rozwiązanej niestety grupy improwi-
zacyjnej W Gorącej Wodzie Kompani. Naturalnie 
w dobrym tonie jest, by nie dyskutować o gu-
stach, a być może także o tym, co nas kręci czy co 

fot. Katarzyna Chmura-Cegielkowska
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nas rozśmiesza. Trudno jednak nie zauważyć, że 
pomysł Walczaka jest zbyt naiwny, skecze może 
zbyt dosadne, a w konsekwencji swoją formą 
wprost nawiązują do znanego chwytu jakim jest 
karnawałowe czy sowizdrzalskie odwrócenie. 
Krytyka (?) rzekomych prawicowych komików, 
którzy szukają esencji „narodowego” humoru, 
niewiele różni się od niewybrednych docinków 
znanych nam niestety bardzo dobrze ze współ-
czesnej areny politycznej. Rozczarowuje także 
sięganie po tak automatycznie kojarzone z ko-
mizmem atrybuty jak czerwony (lub czarny, na 
znak żałoby, haha) nos clowna czy znany z cyrku 
makijaż twarzy tegoż.

Poziom dowcipów, jaki Teatr Montownia za-
proponował jest niestety bardzo niski – nie cho-
dzi nawet o to, że żarty dotyczą fekaliów czy że ze 
sceny płynie strumień wulgaryzmów i wrzasków. 
Jednak podobne ujęcie zdradza po pierwsze brak 
pomysłu na dialogi, pomija zupełnie kabaretowy 
potencjał języka, a po drugie deprecjonuje wi-
dza jako instancję odbiorczą. W tekstach Pawła 
Demirskiego również roi się od przekleństw 
i niechlujnej mowy, ale one jednak czemuś 
służą i znajdują się w tym a nie innym miejscu 
nieprzypadkowo. Śmieszny spektakl można zro-
bić w sposób elegancki, czego przykładem jest 
chociażby utrzymany w konwencji kabaretowej, 
otwartej na interakcję z publicznością, poprze-
dzający warszawską produkcję spektakl Ostatnia 
sztuka krakowskiego Teatru Groteska.

Zamysł wprowadzenia do programu propo-
zycji kabaretowej wydaje się dobrym wyborem, 
choć może niekoniecznie do grafiku Festiwa-
lu Polskich Sztuk Współczesnych. Natomiast 
poruszanie się tym tropem, choćby z uwagi na 
pokrewieństwo sztuk, zauważalne pomimo róż-
nych celów i semantycznej pojemności, jest uza-
sadnione. Z drugiej jednak strony trzeba mieć 
świadomość, że naginanie pewnych prawideł 
gatunku, jak chociażby sama jego długość, musi 
rzutować na inne sfery. Program kabaretowy, 
żeby przypomnieć jedne z najbardziej udanych, 
a nie tak znowu odległych w czasie, jak Trasa 

Sasa Kabaretu Moralnego Niepokoju czy Kobieta 
i mężczyzna kabaretu Hrabi, trwają w najlep-
szym razie półtorej godziny, a przecież ich struk-
tura nie wykazuje takiej ciągłości, jakiej można 
by oczekiwać po dramacie. Jest jeszcze jedna 
bardzo ważna – i zapewne nie ostatnia w tym 
kontekście – sprawa: skecz nie jest tylko stekiem 
bzdur, z których widz ma się (proszę zwrócić 
uwagę na to obligatoryjne zabarwienie tego 
sformułowania) zaśmiewać. Kabaret to praca na 
stereotypach, w języku, wielokrotnie jest ona 
sztuką sugestii i niedopowiedzenia, nierzadko 
też zajmuje się tematem absurdu. W kabarecie 
się nie gra, a jedynie zarysowuje sytuację, duży 
nacisk położony zostaje na elementy improwizo-
wane. To wcale nie znaczy, że nie powinni w nim 
występować aktorzy, jednak trzeba mieć ku temu 
osobne predyspozycje; wystarczy przypomnieć 
Macieja Stuhra, któremu nawet po zawieszeniu 
działalności Pożarcia wciąż po drodze z kabare-
tem, a przecież regularnie gra choćby w teatrze 
Krzysztofa Warlikowskiego.

Kończąc tę obszerną dygresję, którą czułam 
się w obowiązku poczynić, chcę dodać jeszcze, że 
nie tylko śmiech to zdrowie, ale że warto śmiać 
się inteligentnie. Dobra zabawa nie zawsze jest 
przeciwieństwem refleksji, a kabaret nie istnieje 
po prostu jako antyteza teatru. Przedstawienie 
warszawskie zdaje się ten fakt zupełnie igno-
rować, a szkoda, bo potencjał satyryczny tkwi 
dosłownie we wszystkim, choć akurat w pustych 
bluzgach jest go najmniej.

serio lubująca się w kabarecie
Joanna Żabnicka

Teatr Montownia Warszawa 
Michał Walczak 
Depresja komika 

reżyseria: Michał Walczak 
kostiumy: Magdalena Godlewska 

muzyka: Wiktor Stokowski 
światło: Rafał Piotrowski 

obsada: Rafał Rutkowski, Adam Woronowicz 
premiera: 30 grudnia 2013
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zdjęcie na okładce: Depresja komika w reż. Michała Walczaka, fot. Katarzyna Chmura-Cegielkowska

TYPOWE ZAKOŃCZENIE
Drodzy Czytelnicy, dziękujemy, że jesteście z nami, poszukujecie kolejnych numerów gazety, 
rozmawiacie z nami. Nie byłoby „Fory Novej” bez Was! Nie byłoby jej także bez Organizatorów, 
którzy po raz kolejny zaprosili do współpracy „Teatralia”, dając nam wszystko, czego potrzeba 
do stworzenia gazety – z wolną ręką (i kserokopiarką!) na czele. Dziękujemy! Nie byłoby „Fory 
Novej” bez czegoś jeszcze – tradycyjnego rankingu najlepszych i najgorszych, naszym zdaniem, 
realizacji konkursowych. Wiele opinii – zarówno słów uznania, jak i głosów krytycznych – 
wyraziliśmy już w recenzjach, teraz jednak pora na małe podsumowanie całości Festiwalu 
R@Port. Ponieważ nie wszyscy członkowie redakcji widzieli cały repertuar, poniżej prezentujemy 
ranking stworzony przez „ekipę przyjezdną”, najintensywniej uczestniczącą w festiwalu.

NATALIA GRYGIEL, rocznik 1987
W 2013 roku asystentka Olgi Lipińskiej, od niedawna 
menagerka młodego artysty z Łodzi – Artura Gotza. 
Wie, co to znaczy sprzedawać gary pielgrzymom 
w drodze do Lichenia.
TYP: Depresja komika za przemyślane podanie 
tematu o tym, czym jest pasja, samotność nie tylko 
artysty, ale i każdego człowieka.
ANTYTYP: -

JOANNA GRZEŚKOWIAK, rocznik 1989
Przyszła kulturoznawczyni i teatrolożka. Teatr często ją 
zawodzi, ale i tak zawsze do niego wraca. Jak bumerang.

AGNIESZKA MISIEWICZ, rocznik 1988
Miłośniczka teatru formy, lalek i teatru dla dzieci, 
choć i tak najwięcej czasu poświęca operze. Ostatnio 
zafascynowana performatywnością języka migowego. 
Pisze dużo maili i pije dużo kawy.
Typ: Na tle pozostałych wyróżniły się dwa spektakle: 
W środku słońca gromadzi się popiół oraz Caryca Ka-
tarzyna; typuję ten drugi za sprawną reżyserię, wycią-
gającą z tekstu wszystko co najistotniejsze. 
Antytyp: Licheń story – za tendencyjne i upraszczają-
ce podejście do ciekawego przecież tematu.

Typ: Caryca Katarzyna za ciekawie skonstruowaną fantazję historyczną, poruszająca ważne i aktualne problemy, 
za umiejętne wynagradzanie nadmiaru treści efektami scenicznymi i oczywiście za brawurowe aktorstwo. 
Antytyp: Karnawał, czyli pierwsza żona Adama za przerost formy nad treścią, i za to, że forma nie stała się treścią.

JOANNA ŻABNICKA, rocznik 1989
Wciąż studentka. Amatorka kawy, pisząca prawą ręką, żądna wzruszeń i poruszeń – zwłaszcza w teatrze; jej ulu-
biony znak interpunkcyjny to średnik.
Typ: zamiast nagrody pierwszej dwa wyróżnienia:
I – Caryca Katarzyna, za konsekwentnie poprowadzoną metaforykę powierzchowności.
II – Ostatnia sztuka, za wprowadzenie do programu konkursu gracji i uroku, o o których zapomina się czasem, 
że jeszcze są.
Antytyp: Licheń story – za brak deklaratywności w każdej sprawie i wątpienie w inteligencję widza.

Głosami redakcji do zwycięstwa wytypowany został spektakl Caryca Katarzyna Jolanty Janiczak 
w reżyserii Wiktora Rubina z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Antytypem został spektakl 
Licheń story Jarosława Jakubowskiego w reżyserii Tomasza Hynka. Produkcja Teatru im. Wilama Ho-
rzycy w Toruniu otrzymuje ustanowioną w ubiegłym roku Nagrodę Tostera za najbardziej rzucający się 
w oczy suchar festiwalu. Zwycięzcom gratulujemy, do przegranych wpadniemy na tosty.
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