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W srebrnym papierku z czerwonym
serduszkiem
Zabawy z historią to nie przelewki, głos ze sceny na stałe może przecież zainfekować
mózg widza i pozostać w nim jako główne źródło wiedzy. Bez obaw – tak się nie stanie
w przypadku konkursowej propozycji Karskiego historii nieprawdziwej w reżyserii Julii
Mark. Już sam tytuł spektaklu sugeruje, że spodziewać się można opowieści z autorskiej
perspektywy.
Wejście na salę oznacza wkroczenie do „strefy
zero”, czyli świata jak po wybuchu bomby atomowej. Pusta czarna przestrzeń i płynący z głośników głos prawie jak ze statku kosmicznego
sprawiają, że niepewnie zajmuje się miejsce na
widowni. Rozpoczynamy podróż bez pasów
i z turbulencjami, wielokrotnie gwałtownie
zmieniając kierunki jazdy. Karskiego historia
nieprawdziwa to propozycja dla fanów science
fiction i superbohaterów. Osobom, które nie
bawią się podczas kabaretowych wystąpień,
raczej trudno będzie odnaleźć się w tej estetyce. Ja należę raczej do tej drugiej grupy, ale
doceniam nowatorskie podejście do tematu
i próbę zmierzenia się z problemem poruszania
prawdziwych historii w teatralnej przestrzeni.
Odwrócenie biegu autentycznych zdarzeń faktycznie stwarza przestrzeń do dyskusji o tym,
w jaki sposób mówić o bohaterach. W tym
przypadku o jednym bohaterze – Janie Karskim,

który mógł zmienić historię świata i uczynić
z Polski przywódcę Europy. Spektakl jest więc
mnożeniem pytań z serii „co by było, gdyby”.
Do śledzenia takich rozważań próbuje zachęcić nas trójka aktorów, czyniąc to poprzez
niezliczone triki i zagrania. Zwraca uwagę ich
zawrotne tempo gry. Ubrani w przeraźliwie tandetne kombinezony, wcielają się z prędkością
światła w poszczególne role. Przerywnikiem
w ich opowieściach są historie o rybich ościach
płynące z wielkiego ekranu zamontowanego nad
sceną. Na myśl od razu przychodzi do głowy
brechtowski efekt obcości. Wszystkie te zabiegi
i starania mają na celu na półtorej godziny zmienić bieg historii. Wielkiemu Janowi Karskiemu
zawdzięczamy Polskę mlekiem i miodem płynącą od czasu II wojny światowej. Podobno od tego
czasu słyniemy też z ciekawego geograficznego
położenia − od morza do morza. Przede wszystkim jednak ludzie zostali uwolnieni od bólu
i życiowych tragedii.
Nie jesteśmy naznaZdjęcie na okładce i na s. 2 ze spektaklu Karskiego historia nieprawdziwa, fot. Magdalena Kępińska
czeni piętnem Holokaustu. Rozważania te mają w sobie
ziarnko prawdy. Jeden człowiek mógł
sprawić, że tak by
się stało, ale podobno nie mogło, bo na
spotkaniu z Franklinem Delano Rooseveltem Karski został
zapytany jedynie
o los koni w naszym
kraju. Prezydent
Stanów Zjednoczonych to nie jedyna
znana postać, która
pojawia się na sce-
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Superbohater
Jan Karski

nie. Z łatwością można też rozpoznać gwiazdę
pop Michela Jacksona czy filmową Kobietę
Kota. Opinający srebrny kombinezon pozwala
na wiele modyfikacji i zabawy strojem.
Odbywająca się na scenie rewia bywa niestety nieśmieszna, czego przykładem jest dwujęzyczna relacja z licznych podróży Karskiego,
przedstawiona na kształt samolotowej instrukcji. Tekst podawany jest w języku niemieckim
i polskim, jednak wersje różnią się od siebie.
W naszej wersji narodowej pojawiają się znaki
typowo polskie, które zakorzeniły się jako znaki-stereotypy w kulturze. Te gesty z łatwością
można wyłapać. Źle wypadają także te momenty, w których na siłę próbuje się widzów zaskoczyć dowcipem, na przykład poprzez powtórzenie tekstu lub komentarz z off-u.
Pojawiają się jednak też momenty świetne.
Do nich niewątpliwie należy scena zrobiona w ramach konwencji wyjętej z komiksów.
Dymki, wykrzykniki i inne tabliczki stanowią
odpowiedni komentarz do przybieranych przez
aktorów póz. Klasyczna gra na blackoucie
sprawdza się w tym przypadku wyśmienicie.
Przyciąga też uwagę znakomity taniec Agaty
Grobel w roli Michela Jacksona, która kradnie
scenę. Aktorka świetnie radzi sobie także w tańcu ze wstążką, imponując lekkością i płynnością ruchu.
Karskiego historia nieprawdziwa to wariacja ironii i parodii z prawdziwą-nieprawdziwą
historią w tle. Konwencje zmieniają się jak
w kalejdoskopie, doprowadzając do zawrotów głowy. Ważnym elementem, także ze
względu na prawie całkowity brak scenografii,
jest muzyka, która momentami nie pasuje do
wymyślonej estetyki danej sceny. Odnosi się
wrażenie, że do jednego worka zostało wrzucone wszystko, co potencjalnie mogłoby rozśmieszyć, obrazić lub dotknąć widza. Spektakl
niestety ani nie obraża, ani tym bardziej nie
porywa. Należy się zastanowić, czy może sam
temat, historie dotyczące Zagłady i wojennych
bohaterów nie są już same w sobie na tyle nośne, że potrafią przykuć uwagę widza nawet bez
tego srebrnego opakowania i nadmuchanego
różowego balonika.

Bohater, oswobodziciel milionów Żydów,
jedyny prawy, który nie bał się obwieścić
światu prawdy o Holokauście. Jak się
okazuje, w naszej historii znajdziemy
wiele nietuzinkowych osobowości,
o których warto głośno mówić, pisać,
tworzyć spektakle. Dramatopisarz
Szymon Bogacz i reżyserka Julia Mark
przybliżyli swoje spojrzenie na postać
Jana Karskiego w spektaklu Karskiego
historia nieprawdziwa.
Przyczynkiem do stworzenia scenicznej wersji
tekstu Szymona Bogacza był olbrzymi sukces
słuchowiska radiowego opartego na tym tekście. Kolejną motywacją był rok Karskiego, niedawno obchodzony w Polsce. Te okoliczności
złożyły się na powstanie dość nieoczywistego
przedstawienia, w którym twórcy prezentują
oryginalny kolaż popkulturowych odniesień
– znajdziemy tutaj znaną muzykę filmową
i rozrywkową (Michael Jackson), odniesienia
do komiksowych scen (o amerykańskich superbohaterach tworzy się przecież historyjki
obrazkowe), kilka evergreenów, które znajdziemy w każdej współczesnej opowieści – rockowe
songi, lateksowe kostiumy, naszpikowanie odniesieniami do innych dzieł literackich.
Znamienną dla Karskiego historii nieprawdziwej jest dla mnie żonglerka różnymi
konwencjami teatralnymi. Znajdziemy tutaj
brechtowskie wychodzenie z roli, nieco scen
rodem ze Stanisławskiego, a także komiksowe
stopklatki. Wszystkie te zabiegi inscenizacyjne
prezentowane są przez trójkę aktorów ubranych
w lateksowe, srebrne uniformy – wyglądają
niczym kosmonauci, którzy wylądowali na
jakiejś pustej planecie. Przyjmują role trzech
przewodników, którzy oprowadzają wycieczki
po planecie Karskiego. Przy okazji śmiało i niezwykle emocjonalnie opowiadają kolejne epizody z życia tytułowego bohatera. Znajdziemy
tutaj relacje z jego spotkań z oficjelami z zagranicy, kolejne krótkie wypowiedzi różnych osób,
migawki z życia. Sam Karski nie pojawia się
bezpośrednio na scenie – jednak możemy po-

Natalia Osińska

3

h

Wywiad

Karski – nasz
superbohater
narodowy

słuchać jego wypowiedzi dzięki wizualizacjom –
prostym, nienachalnym – ciekawie puentującym
poszczególne sceniczne wydarzenia.
Julia Mark kreuje sceniczną opowieść w niezwykle prosty sposób. Nie ma tu rozbudowanej
warstwy scenograficznej – scena jest w zasadzie
pusta, nie licząc lamp zamontowanych w jej tylnym, dolnym brzegu. Poza tym otacza nas ciemność. Dzięki temu istotną rolę w spektaklu grają
światła – to one kreują nie do końca oczywistą
przestrzeń scenicznej akcji.
O ile jeszcze tekst Szymona Bogacza broni
się w większym stopniu sam, o tyle dość blado
wypada jego sceniczna oprawa. Kostiumy trzech
przewodników-narratorów stanowią raczej bardzo kiczowatą, przerysowaną i skarykaturyzowaną wersję „lepszych”, czy „bardziej znanych”
amerykańskich pierwowzorów bohaterów.
Momentami znacznie zaburza to odbiór całości
spektaklu – kilka razy z przyjemnością zamykałam oczy, by jedynie wsłuchać się tekst.
Pomimo ciekawego pomysłu na opowiedzenie historii Jana Karskiego czegoś mi w spektaklu brakuje. Na pewno linearności fabuły,
lekkości wypowiedzi i przejrzystszej koncepcji
spektaklu. Oczywiście były pewne „momenty”
– rewelacyjny moon walk Michaela Jacksona,
piękna Casa Blanca – jednak to nieco za mało,
by mogło wpłynąć na lepszy odbiór całego
przedstawieniai.

Z Szymonem Bogaczem, autorem tekstu
i opracowania muzycznego do spektaklu
Karskiego historia nieprawdziwa oraz
Robertem Manią, aktorem Teatru im.
Cypriana Kamila Norwida w Zielonej
Górze, rozmawia Anna Petynia.
Anna Petynia: Inspiracje popkulturowe
przewijają się przez cały spektakl Karskiego historia nieprawdziwa. Są zarówno w warstwie muzycznej – pojawiają się
m.in. utwór i postać Michaela Jacksona,
oraz scenograficznej – rozwiązania formalne. Przecież historia Karskiego to II
wojna światowa.
Szymon Bogacz: Utwory te zostały znalezione
jeszcze podczas realizacji słuchowiska na bazie tego tekstu, tworzonego wraz z Julią Mark.
Dopiero później, na tej samej muzyce, powstał
spektakl w Teatrze w Jeleniej Górze. Muzyka
była pretekstem, podwaliną, która sprokurowała
działanie. Szukanie pomysłów na spektakl trochę trwało, czasem rodziło się to w bólach. Pewna myśl tworząca dobór piosenek daje pomysł
na całość realizacji. Słuchowisko było oparte na
tej samej muzyce, która była zaczynem spektaklu.

Anna Petynia

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze
Szymon Bogacz
Karskiego historia nieprawdziwa
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Robert Mania: Według mnie popkultura jest
niewdzięczną hydrą, która pożera zarówno
bohaterów negatywnych, jak i pozytywnych.
Mamy tutaj porównanie związane ze zbrodniarzami, którzy teraz pojawiają się na koszulkach
– np. Che Guevara. Podobnie nasz superbohater narodowy [Karski – przyp. red], który,
choć może nie jest bohaterem popkulturowych
gadżetów, może jawić się podobnie. W naszym
spektaklu jest on ikoną, bo wykonał swoje zadanie – „supermisję” i rozniósł informację
o Holokauście. Po części dzięki niemu on się
skończył.
Sz.B.: Popkultura odwołuje się do czegoś, co
znamy – do odczuć, postaci, skojarzeń. Dobór muzyki jest obciążony skojarzeniami lu-
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Robert Mania, fot. Magdalena Kępińska

dzi, którzy znając ją – odbierają
ją inaczej. To nie jest muzyka,
którą poznajemy dopiero w tym
spektaklu.

h

R.M.: Skonfrontowanie tematu ze
znaną muzyką tworzy tutaj według
Szymona Bogacza zupełnie nowy
kontekst, inną jakość.
Sz.B.: Coś takiego robi od lat z łatwością w swoich filmach Tarantino. Konstruuje obrazy filmowe
w ten sam sposób, w który ja tworzę
spektakle. Odświeżam starą muzykę. Bez tego długie sceny nie
byłyby tak nośne, sceny filmu mają
inną energię. Wydaje mi się to
naturalne.

sta. 500 miejsc – i żywego ducha. Podkreśla to
swoiste odwrócenie sytuacji.
Urzekła mnie konwencja stopklatek komiksowych.

Dlaczego Karski? Postać zapomniana
w historii Polski, mało można znaleźć
o nim materiałów.

R.M.: Tworzenie tego spektaklu było bardzo
nierzeczywiste, pracowaliśmy w czasie wolnym,
o dziwnych godzinach i czytaliśmy ten tekst do
obłędu. Mieliśmy totalną burzę mózgów, niektóre ciekawe pomysły wchodziły w spektakl,
bo ranga tematu pozwalała nam na mówienie
o tak ważnym temacie w taki sposób.

Sz.B.: Był rok Karskiego. Historia tekstu jest
taka, że Sebastian Ryś, potomek człowieka,
który uratował Karskiego ze szpitala, napisał
własną sztukę. Dostałem za zadanie nieco ją
poprawić. Uznałem, że się nie da, ale mogę
napisać ją od początku. Spektakl, z którym
przyjechaliśmy do Gdyni to druga sceniczna
realizacja tego tekstu. Pierwsza była monodramem nieformalnym, nigdy nie odbyła się jego
premiera, Sebastian gra sobie w różnych miejscach. Jeździ nawet z sukcesem po USA. Zastanawiałem się, jak napisać o takim gościu, który
jest swego rodzaju Indiana Jonesem.

Sz.B.: Szukaliśmy pomysłów na każdą scenę
w zakresie ogólnym, niekoniecznie od razu
czerpiąc z popkultury, a w kontekście muzyki
ze słuchowiska. Dzisiaj na to patrzę i wiem,
że nawet po dwóch latach zrealizowałbym ten
tekst podobnie.
R.M.: Chcieliśmy ukrócić tekst i odciąć się od
radia. Szukaliśmy na nowo nie tego, jak to zrobić, ale co chcemy nim powiedzieć.

Skąd pomysł na ubranie Karskiego i bohaterów spektaklu w taki specyficzny kostium? Dla mnie to jest coś w konwencji
wyprawy na księżyc.

Sz.B.: To była rewelacyjna praca, która nam
dała cudowne doświadczenie. Pisząc monologami, nie jest łatwo przenieść tekst na scenę, co
potwierdził mój znajomy, który napisał podobny tekst.

Sz.B.: Za koncepcję kostiumów odpowiada Julia
Mark. Cały pomysł polega na tym, że postaci
spektaklu oprowadzają po planecie Karskiego.
Są przewodnikami po Karskim.

A wizualizacje?

R.M.: Karski jest tu znaną personą, bardziej niż
Wałęsa i inni oficjele. Jest bohaterem.

Sz.B.: Pomysł Julii Mark. Nie chcieliśmy tworzyć filmów za kilka tysięcy złotych, wykorzystaliśmy przestrzeń kawiarenki teatralnej
i naszych aktorów. Spektakl ten zbudował
naszą stylistykę. Jesteśmy rozpoznawani, na tej
podwalinie muzyczno-tekstowo-monologowej
budujemy nasze kolejne spektakle.

Sz.B.: Widzisz, u nas, w Jeleniej Górze jest to
grane inaczej. Widzowie siedzą na krzesłach
ustawionych na scenie, a na końcu podnosi się
w górę żelazna kurtyna, a cała widownia Teatru
Polskiego, pięknego, poniemieckiego – jest pu-
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Wszystkie rodzaje
bezsilności

widzenia za czarnymi kurtynami. Wśród rekwizytów znajdują się też gitary, skwapliwie wykorzystywane przez aktorów dla szczególnego podkreślenia
widocznie istotnych fragmentów ich wypowiedzi.
Rzadko są to jednak konkretne melodie, nawet
nie regularna melorecytacja, a wyrzucanie z siebie potoku słów pozbawionego choćby zestrojów
akcentowych. Naturalnie samo założenie gitary
jest przyczyną nie tylko zaburzenia akcji, ale także
wprowadzenia chaosu na scenie. Pod koniec spektaklu obaj sąsiedzi, zwróceni twarzami do widowni
używają tych instrumentów, by wyrzucić z siebie
fale inwektyw (np. „Maciej, ty bucu”).
Powyżej świadomie pozwoliłam sobie na zdradzenie zakończenia, by pokazać ułomność fabularną tekstu – asystują jej zresztą niezręczności
językowe wszelkiej maści. Ponadto tekst naraża
odbiorcę na dłużyzny, wynikające np. z powtarzania konstrukcji konkretnych scen, jak choćby odwiedziny Stefana w domu Oli pod nieobecność jej
męża. Trzeba też powiedzieć, że spektakl ma problemy z odpowiednią dynamiką oraz z konstrukcją
postaci, które nie postępują konsekwentnie, jakby
powodowane histerycznymi zmianami humoru lub
też – jak Michaś – pozostają papierowe, a ich obecność nie wpływa na napięcie dramatyczne oglądanego obrazu.
Wszystkie te czynniki sprawiają, że spektakl
idzie jak po grudzie, ogląda się go bardzo niekomfortowo. Przedstawienie tchnie stęchlizną, która
ma swoje źródło w wielu jego warstwach. Jest za
długi, zbyt statyczny, nie oferuje nawet przyjemności ze słuchania wypowiadanych kwestii przez
ich kulawość. Najgorsze jest jednak to, że trudno
dopatrzyć się jakiejś przewodniej tezy postawionej
w Sąsiadach: trochę w nich z makabreski, sporo
scenek rodzajowych, ciut z analizy przypadku.
Właśnie to jest naczelny problem – inscenizowany
tekst nie może się zdecydować, czym jest, przez co
środki sceniczne (wyzute zupełnie z jakiejkolwiek
inwencji) użyte do przeniesienia go na deski dobierane są zupełnie na ślepo.
I jeszcze jedno. Nie chodzi nawet o to, czy
spektakl przyciągnął uwagę publiczności czy nie;
nie chodzi o liczbę osób opuszczających salę w połowie widowiska. Z jednej strony rodzi się pytanie
o zamysł twórcy i realizatora opowiadanej historii,
z drugiej – o sens i motywację prezentacji tego rodzaju produkcji na festiwalu, jakim jest R@Port. Do
momentu prezentacji spektaklu Barakah stawiałam
na dominantę różnorodności, chęć pokazania pew-

Spektakl zamykający serię konkursowych
prezentacji tegorocznej edycji R@Portu,
czyli Sąsiedzi w reżyserii Andrzeja
Sadowkiego z Teatru Barakah, wywołał
spore poruszenie na widowni – wielu
widzów wyszło w środku spektaklu.
Cóż to znaczy? Zwykło się mówić, że
współzamieszkujących daną przestrzeń
się nie wybiera. A jednak, zgodnie
ze wszystkimi prawami logiki, jeżeli
sublokator nam wybitnie nie odpowiada,
należy pozostawić go samemu sobie.
Schemat fabularny jest dość prosty. Maciej i Ola
(Kosma Szyman i Katarzyna Galica), młode
małżeństwo, przeprowadzają się z miasta na
wieś. Remontują stary dom, starają zagnieździć
się w nowym miejscu. Niepokoi ich jednak sąsiad Stefan (Jacek Wojciechowski), wdowiec
wychowujący małomównego 17-letniego syna,
Michasia (Konrad Hanas). Kobieta dostaje posadę w szkole jako nauczycielka geografii, dzięki
czemu nawiązuje bliższy kontakt z chłopakiem.
W miarę upływu czasu jego ojciec coraz bardziej
zatruwa życie swych sąsiadów, ingeruje w ich
życie prywatne, wycina drzewa rosnące na ich
posesji i równie regularnie jak bezceremonialnie próbuje wejść w fizyczny kontakt z młodą
sąsiadką. Sytuacja gęstnieje, zazdrosny Stefan
oskarża Michała o to, że łakomie patrzy na swoją nauczycielkę, choć nie tylko to sprawia, że
używa wobec chłopaka przemocy zostawiającej
widoczne ślady na ciele syna. Na domiar złego
okazuje się, że małżeństwo zostaje wezwane do
zapłaty wysokich odszkodowań za ścięte bezprawnie przez Stefana drzewa. W finale, niejako
na prawach licencji deus ex machina Michał
przynosi Oli wyłupione przez niego oczy ojca,
by ten „już tak na nią nie patrzył”.
Przestrzeń podzielona została na trzy sektory:
po prawej znajduje się dom Stefana, na wprost
widowni dwa leżaki reprezentujące ogród, a po
lewej stoi stół utożsamiony z domem małżeństwa.
Mimo tego dość arbitralnego podziału, zaznaczanego ponadto punktowym oświetleniem, aktorzy
chętnie opuszczają scenę, znikając na długo z pola
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fot. Andrzej Sadowski
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Każdy ma swojego
Stefana?!

nego przekroju – bo przyznać trzeba, że estetyki kolejnych realizacji nie mają ze sobą wiele wspólnego. Po obejrzeniu tego pokazu – nie mam pojęcia.
Sąsiedzi wywołali u mnie złość – to uczucie
jest teatrowi nieobce i potrzebne. W tym przypadku jednak gniew wynika z poczucia bycia
wyszydzonym, narażonym na zupełne zmarnotrawienie czasu. Nie potrafię znaleźć rzeczy, jaką
ten spektakl mógłby dać widzowi. Bo po co nam
spektakl, po którym nic nie zostaje? Reżyser i autor tekstu w trakcie spotkania po przedstawieniu
powiedział, że jego produkcja to opowieść o złu,
które drzemie w każdym z nas, o wytracaniu dyscypliny, o pozwalaniu sobie na coraz to większe
uchybienia, które kończą się tragicznie. Jednak,
tak po prawdzie, jakie wyjście z tej sytuacji zostaje
w tym kontekście zaproponowane? Przedstawienie
wyzutego ze szczerego kontekstu obrazu, nawet
jeśli żywi się on autentycznymi wydarzeniami, jest
stratą czasu. Spektakl Teatru Barakah nie otwiera
szerszej perspektywy ani nie buduje jakiejkolwiek
sieci powiązań – z historią, kanonicznymi tekstami
kultury, socjologią. Jako widzowie stoimy wobec
tego faktu zupełnie bezsilni. Jedyne, co możemy,
to wyrazić swój sprzeciw.

Repertuar tegorocznego Festiwalu
R@Port wydawał mi się bardzo
nieoczywistym – niektóre ze spektakli
już znałam i ceniłam, na niektóre
z niecierpliwością czekałam, bo do tej
pory nie miałam okazji ich zobaczyć,
obecność jeszcze innych wydawała mi
się dość zaskakującą niespodzianką.
Zaproponowane przez Jacka Sieradzkiego
zróżnicowanie programu traktowałam
jako jego zaletę, powiew świeżości; do
wczoraj. Sobotnie spektakle konkursowe
– Karskiego historia nieprawdziwa, a już
w szczególności Sąsiedzi – zburzyły moją
wiarę w sensowność doboru repertuaru
na zasadzie prezentacji różnych estetyk,
także tych obecnych poza głównym
nurtem teatralnego życia.
Spektakl Teatru Barakah na podstawie tekstu
i w reżyserii Andrzeja Sadowskiego jest wy-

Joanna Żabnicka
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też ma swoje za uszami. Ola zbytnio wtrąca się
w życie nastoletniego Michała, pod pozorem
matczynej troski (przez ojca chłopaka odczytywanej zgoła inaczej) zaczyna dominować nad
relacją ojciec (naturalnie bijący swoje dziecko)
– syn. Maciek czepia się o głupoty, chociażby
zostawiony przez sąsiada na podjeździe ciągnik,
wykorzystuje też Pana Stefana, nie płacąc mu
zaliczki za (niewykonaną) robotę.
Drażni tendencyjność i przewidywalność
tekstu oraz jednowymiarowość postaci, szczególnie Stefana – od pierwszej sekundy wiadomo,
że jest śliski, wiecznie coś knuje i na pewno
doprowadzi to dramatycznego finału, w którym
mieszczuchy (trochę przeczuwając zagrożenie,
ale nie mogąc zareagować), zostaną przez niego
wykorzystane. Niewiadomą była tylko kwestia,
w jaki sposób się to stanie. Nie obyło się bez zaskakującego zwrotu akcji – chyba nikt z widzów
nie spodziewał się, że w finałowej scenie Michał,
syn pana Stefana, ukarze ojca za to, że lubieżnie
gapił się na piękną sąsiadkę, przynosząc jej w ramach przeprosin wydłubane oczy ojca, po czym
chwyci gitarę i zaśpiewa growlem „mam dziurę
w głowie”.
Po spektaklu podsłuchałam rozmowę dwóch
osób zastanawiających się, czy naprawdę z Sąsiadam coś było nie tak, czy nagle spora część
widowni musiała wybiec na autobus / SKM-kę
w połowie przedstawienia. Być może dla kogoś
rzeczywiście nie ma w spektaklu żadnych powodów do wyzłośliwiania się, jaki to on kiepski,
co właśnie uczyniłam. Jednak taka manifestacja festiwalowej publiczności chyba o czymś
świadczy – jeśli poziom festiwalu wywindowało
się całkiem wysoko, naprawdę nie wypada tak
dramatycznie obniżać go równie nietrafionymi
propozycjami.

fot. Andrzej Sadowski

m

darzeniem, którego obecność na przeglądzie
najciekawszych przedstawień na podstawie polskich sztuk współczesnych, delikatnie mówiąc,
zadziwia.
Na początku może wydawać się, że niektóre
mechanizmy dramaturgiczne i reżyserskie zastosowane są w nim po to, by wyśmiać je same
i używające je konwencje, z czasem okazuje się,
że znajdują swoje miejsce w spektaklu całkiem
na serio. Wywołany nimi śmiech szybko staje się
więc śmiechem niedowierzającym, ironicznym,
panicznym.
Bohaterowie co jakiś czas przerywają akcję
i zwracają się bezpośrednio w stronę publiczności, by – przy akompaniamencie gitary – śpiewać
lub melorecytować prezentację swojej postaci,
nakreślić, w którym miejscu fabuły aktualnie się
znajdujemy lub wylać swoje żale do tytułowych
sąsiadów. Szkoda, że publiczność bierze się pod
uwagę wyłącznie zwracając się do niej w tych
kilku momentach – spektakl zdaje się nie mieć
szacunku dla inteligencji widza.
Jego osią fabularną staje się konflikt pomiędzy Olą i Maćkiem, którzy dopiero co wprowadzili się do domu na wsi, a panem Stefanem,
prostakiem i złodziejaszkiem, od lat zamieszkującym starą chałupę po sąsiedzku. Podczas spotkania po spektaklu Andrzej Sadowski zdradził,
że jeden z jego znajomych spuentował kiedyś
spektakl krótkim zdaniem: „każdy ma swojego
Stefana”. Niestety, ta recenzja trafia w sedno: jedynym przesłaniem przedstawienia zdaje się być
to, że sąsiedzka tyrania to problem uniwersalny,
a relacje międzyludzkie zawsze niosą ze sobą
niebezpieczeństwo wybuchu konfliktu. Oczywiście nigdy nie ma sytuacji, w której jedna strona
byłaby całkiem niewinna, młode małżeństwo

Agnieszka Misiewicz

Teatr Barakah w Krakowie
Andrzej Sadowski
Sąsiedzi
REŻYSERIA, SCENOGRAFIA: Andrzej Sadowski
WSPÓŁPRACA MUZYCZNA: Małgorzata Tekiel
WYSTĘPUJĄ: Katarzyna Galica, Kosma Szyman,
Jacek Wojciechowski, Konrad Hanas
PREMIERA: 27 marca 2015
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Elisa) – Słownik Języka Polskiego, Internet,
Vulgarismusa – kolegę z Czech oraz cenzora
nazwanego z racji wydawanego dźwięku – Pikaczem. Tematy poruszone przez Prześlugę są
ciekawe, współczesne i prowadzone na dwóch
poziomach – łatwiejszym dla młodszych i sygnalizującym złożoność problemu – dla starszych. Słownik ma moc definiowania wszystkiego, jednak jest dość zachowawczy, by nie rzec
konserwatywny. Woli ignorować istnienie słów
niecenzuralnych, skazując je na bezdomność
i swego rodzaju nieistnienie, niż uwzględnić je
w swoim spisie. A przecież należą do języka i są
bardzo często używane, zatem należałoby je
wziąć pod uwagę również w oficjalnym obiegu.
Słownik ani myśli poszerzać swoje horyzonty,
bo nie zależy mu wcale na równouprawnieniu
wyrazów. Drugim przystankiem bohaterów jest
Internet – językowy raj, ogród rozkoszy wyrażeń, czyli przestrzeń, w której właściwie każdy
wyraz może się beztrosko panoszyć. Nienamacalna sfera słów i obrazów wykorzystywana
jest niestety do zadawania drugiemu krzywdy.
Brzydkie Słowo sprzeciwia się sugerowanej
przez autorkę praktyce hejtowania i woli opuścić sieć. Spotkanie czeskiego kolegi „z branży”
rozwesela głównego bohatera, ale ukojenie
znajduje dopiero w momencie poznania cenzury językowej. Słowa mogą uchodzić za wulgarne, gdy wypowiada się je w pełnej formie,
zdrobnienia czy synonimy niekoniecznie oznaczają przekleństwo. Brzydkie Słowo postanawia

Chodź na słówko 2 to kontynuacja przygód
bohaterów z pierwszej części dramatu
Maliny Prześlugi pod tym samym tytułem.
Kula i Toperz przeszli drogę do akceptacji
samych siebie, w czym pomogły im
napotkane postaci, takie jak Język Polski
czy Logoped. Tym razem na pierwszy plan
wysuwa się historia Brzydkiego Słowa,
które cierpi z powodu braku przyjaciół
i dezaprobaty innych. Za każdym razem,
gdy wyraz chce się przedstawić, zagłusza
je głośnie „piii”. Los postaci żyjącej na
marginesie językowego społeczeństwa
staje się pretekstem do opowieści
o odtrąceniu, a na poziomie bardziej
abstrakcyjnym – o miejscu wulgaryzmów
w hierarchii językowej.

fot. Maciej Zakrzewski

Dramaturgia opowieści toczy się wedle identycznej struktury, co w przypadku pierwszej części
cyklu. Dla widza znającego ten schemat może to
stanowić przeszkodę, gdyż czyni rozwój wypadków przewidywalnym. Mamy dwóch protagonistów (w tym wypadku Brzydkie Słowo i Kulę,
która woli nazywać się Piłką), którzy muszą udać
się w podróż, by rozwiązać kłopoty z tożsamością. Spotykają na swej drodze kilka postaci,
a gdy już znajdą rozwiązanie, to na zakończenie
wspólnie śpiewają i grają piosenkę finałową.
W świecie słów minęło kilka lat. Kula (Anna
Mierzwa) uciekła na chwilę od
macierzyńskich
obowiązków. Zostawiła małe A,
B i C z tatą, czyli
Toperzem/Futrzakiem i postanowiła pomóc pogrążonemu w depresji
Brzydkiemu Słowu
(Michał Kocurek).
Na swojej drodze bohaterowie
spotykają cztery
postaci odgrywane przez jednego
aktora (Radosława
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Forowe sympatie
i antypatie

zawrzeć z cenzurą umowę i zdrobnić się (pupa,
pupcia), co pozbawia je dotychczasowych kompleksów.
Temat przewodni i konstrukcja Chodź na
słówko 2 wydają się reprezentować podobny poziom, co poprzedni dramat Prześlugi z tej serii.
Jednak sceny dialogów między dwoma protagonistami wydają się dłużyć i niewiele wnosić do
rozwoju akcji, jakby zabrakło pomysłu na ich
poprowadzenie. Znacznie lepiej dramaturgicznie prezentują się fragmenty z udziałem trzeciej,
dodatkowej postaci. Oba spektakle zrealizował
ten sam reżyser, scenograf oraz zespół aktorski.
Scenografia zostaje praktycznie niezmieniona,
różnicowanie wizerunków postaci także odbywa
się za pomocą umownych masek i elementów
garderoby. Niestety, Chodź na słówko 2 wypada
gorzej z uwagi na rodzaj nieznośnej, infantylnej
maniery aktorskiej. Być może to odczucie stanowi pokłosie zmiany przestrzeni prezentacji
spektaklu – na Małej Scenie Teatru Miejskiego
aktorzy byli bardzo blisko widzów, zatem szeroki gest każdej z postaci drażnił nachalnością.
Wobec tak przyjętej konwencji i niektórych
żartów (Wulgarismus z lubością puszczał bąki,
do czego namówił także protagonistów) zdecydowanie należałoby zmienić deklarowaną
grupę wiekową odbiorców. Spektakl sprawdzi
się dla widowni w wieku od czterech do ośmiu
lat. Starszym dzieciom przedstawienie może się
słusznie wydać zbyt infantylne.

Jak co roku „Fora Nova” bawi się w jurorów,
wybierając najlepszy i – aby odróżnić się
od r@portowego jury – także ten najgorszy,
naszym zdaniem, spektakl Festiwalu.
Tradycyjnie więc nominujemy, a przy
okazji – dziękujemy – Organizatorom
za zaproszenie i stworzenie możliwości
codziennego komentowania festiwalowych
wydarzeń oraz Wam – Czytelnikom – za
to, że czuliśmy się wyczekiwani, czytani,
komentowani. Było nam miło spędzić
kolejny R@Port z Wami!
Zuzanna Berendt – rocznik 1994, studentka trzeciego roku wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim, rodem z Gdańska. Mały staż na R@Porcie
starała się nadrabiać codziennym uczestnictwem
w wydarzeniach festiwalowych.
Najlepszy spektakl – bez chwili wahania wybieram Zapolską Superstar (czyli jak przegrywać, żeby
wygrać) w reżyserii Anety Groszyńskiej. Trudno byłoby mi wyobrazić sobie lepszą formę opowiedzenia
o autorce, której twórczość jest dla mnie bardzo
ważna. Za świetne kreacje aktorskie, dynamikę
i energię koncertu oraz błyskotliwy tekst Jana Czaplińskiego. Warto przypominać, że Zapolska napisała coś więcej niż Moralność pani Dulskiej. Jeżeli
współczesny teatr chce poruszać sprawy społecznie
istotne, to Gabriela Zapolska jest dla niego idealną
patronką.
Najgorszy spektakl – być może świadczy to
o przytępieniu mojego zmysłu krytycznego, ale
jednak stwierdzam wśród wydarzeń festiwalowych,
w których do piątku uczestniczyłam, brak pozycji,
którymi byłabym zawiedziona. Miejsce w rubryce
„antypatie” dedykuję widzom, którzy w ostatniej
części pokazu Wojen, których nie przeżyłam Weroniki Szczawińskiej nie mogli się powstrzymać od
głośnych, aroganckich komentarzy. Trochę wstyd,
proszę państwa.

Ula Bogdanów

u

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Malina Prześluga
Chodź na słówko 2
REŻYSERIA: Jerzy Moszkowicz
SCENOGRAFIA: Jacek Zagajewski
MUZYKA: Mariusz Matuszewski
RUCH SCENICZNY: Zbigniew Szymczyk
KONSULTACJA CHOREOGRAFICZNA: Juliusz
Stańda
KONSULTACJE Z JĘZYKA CZESKIEGO: Eva Zamojska
WYSTĘPUJĄ: Anna Mierzwa, Radosław Elis,
Michał Kocurek
PREMIERA: 9 czerwca 2015

Agnieszka Misiewicz – rocznik 1988, jej „od zawsze” na R@Porcie przypada na 2010 rok. Człowiek
teatru in spe, póki co inspicjentka, zainspirowana
językiem migowym.
Po tegorocznym festiwalu ma nowe marzenie:
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jak przegrywać, żeby wygrać) za lekkość ujęcia
tematu, znakomity tekst i rewelacyjną grę aktorską. Teatr Dramatyczny z Wałbrzycha po raz kolejny udowadnia, że należy do teatralnej czołówki
w Polsce i kreuje trendy współczesnego teatru.
Dodatkowo, ex aequo: Kumernis, czyli o tym, jak
świętej panience broda rosła Teatru Muzycznego
im. Danuty Baduszkowej z Gdyni za niebanalne
opracowanie muzyczne, pełnokrwiste postaci oraz
oprawę plastyczną spektaklu.
Najgorszy spektakl – Wojny, których nie
przeżyłam. Fabuła spektaklu stanowi totalnie oderwane od siebie strzępy wyświechtanych haseł.
I wcale nie brak jej linearności jest tu największym
zarzutem – aktorzy w tym spektaklu zwyczajnie
nie mają czego grać. Szkoda, bo poruszony w spektaklu temat jest nośny i ciekawy.

chciałaby tak machać wstążką gimnastyczną jak
Filip Perkowski w Zapolskiej albo Agata Grobel
w Karskim. Mieszka w Poznaniu, lubi słońce,
kawę i czasami teatr.
Najlepszy spektakl – ex aequo nominuję dwa
spektakle: Zapolska Superstar (czyli jak przegrywać, żeby wygrać) Jana Czaplińskiego w reżyserii
Anety Groszyńskiej oraz Kumernis, czyli o tym,
jak świętej panience broda rosła Agaty DudyGracz. Ten pierwszy – za bezpretensjonalną
formę, sprawny i momentami szalenie zabawny
tekst, brawurowe role aktorów i niebanalne podejście do – jakże ciekawej – postaci Zapolskiej.
Ten drugi – za mówienie o prostych sprawach
w poruszający sposób, za piękną formę muzyczno-plastyczną, za kompletność i wspaniałą Magdę
Kumorek.
Najgorszy spektakl – Sąsiedzi Teatru Barakah.
Są dwa rodzaje teatru: dobry i zły, i to jest właśnie
ten zły. Więcej szczegółów w recenzji.

t

Joanna Żabnicka – rocznik 1989. Absolwentka
polonistyki i wiedzy o teatrze. Pamięta, że lubi
piwonie i rabarbar. Widziała dzika w Gdyni wieczorem 22.05.16.
Najlepszy spektakl – równolegle: Zapolska Superstar – za naturalny sceniczny wdzięk błyskotliwych pyskówek; Kumernis, czyli o tym, jak świętej
panience broda rosła – za stworzenie niezwykle
przejmującej aury cudu, którego nie było.
Wyróżnienie im. Złotej Gadki dla definicji
słowa „kuternoga” (statek o jednej nodze – przyp.
red.) pojawiającej się w spektaklu Ony.
Najgorszy spektakl – Sąsiedzi – za całokształt;
od historii o czymś-tam bardzo poważnym po
zmarnotrawienie czasu widza.

Natalia Osińska – rocznik 1991, wiek powinien
wskazywać na ukończenie już studiów wyższych,
co się zresztą stało dzięki poznańskim wojażom.
Nadmorskie powietrze jednak intensywnie szumi
w głowie i nie pozwala zakończyć wiecznej edukacji. Optymistka in progress, najchętniej dzieli się
swoimi pomysłami z młodszymi, chłonnymi mózgami, które chętnie łykają bakcyla kultury. Sama
poszukuje natchnienia podróżując po świecie
i pogrążając się w świecie nowych technologii.
Najlepszy spektakl – Kumernis, czyli o tym, jak
świętej panience broda rosła za możliwość dotarcia do skrajnych emocji, których się po sobie nie
spodziewałam. Pierwsza nagroda także w kategoriach: scenografia, kostium i muzyczna aranżacja.
Należy też jasno zaznaczyć, że przedstawienie
było punktem wyjścia do najbardziej wartościowej
i konkretnej rozmowy festiwalowej. Uderzająca
inteligencja i wiedza reżyserki Agaty Dudy-Gracz
błyszczy na scenie i poza nią, wgniatając w fotele.
Najgorszy spektakl – Sąsiedzi za „ładne
oczy masz, komu je dasz”. Z natury nie jestem aż
tak okrutnym człowiekiem, by kopać leżącego,
w związku z tym pozostańmy przy tym komentarzu.

„Fora Nova” jak zwykle niezdecydowana – ponieważ niektórzy członkowie redakcji pozwolili sobie
przyznać nagrody ex aequo, zwyciężają dwa spektakle: Zapolska Superstar (czyli jak przegrywać, żeby wygrać) oraz Kumernis, czyli o tym,
jak świętej panience broda rosła – jedyne
wskazywane przez nas tytuły. Szacunek, uznanie,
wielkie gratulacje dla twórców! Niechlubne miano
najgorszego spektaklu otrzymują Sąsiedzi – trzymamy kciuki za artystyczny rozwój twórców, by
kiedyś się odegrali.
A skoro jesteśmy przy konkursach – trzymamy
dziś kciuki za naszego redakcyjnego kolegę, Staszka Godlewskiego – finalistę Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na Recenzje dla Młodych Krytyków
Teatralnych!
Redakcja

Anna Petynia – rocznik 1988, Rzeszów. Wolny
duch, freelancer. Dziennikarka, recenzentka teatralna, animatorka kultury, prowadząca warsztaty, PR-owiec i pasjonatka marketingu internetowego. Od dwóch lat prowadzi własną firmę.
Najlepszy spektakl – Zapolska superstar (czyli

d
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Spektakl, którego nie widziałam
Sąsiadów się nie wybiera, tak samo jak
rodziny. Mieszkałam kiedyś w sąsiedztwie gabinetu psychiatrycznego (prywatna praktyka, ale ze wszystkimi potrzebnymi zaświadczeniami ukończenia studiów). Mieszkanie było miłe,
ale wymagało ode mnie wprowadzenia
do codziennej rutyny nowych zwyczajów, na przykład: gdy jestem w domu,
zamykam się od środka. Zdezorientowani pacjenci wielokrotnie mylili się,
wchodzili do mojego mieszkania (nie
zważając na raczej prywatny charakter umeblowania i brak jakiejkolwiek
kozetki), pytając, czy Doktor X przyjmuje. Wyprowadzanie ich z błędu
nierzadko kończyło się przestrachem
w oczach (moich lub pacjentów). Dlatego zamykanie drzwi od wewnątrz stało się, w pewnym
sensie, rutyną. Izolacja była konieczna, a jednocześnie odczuwałam jakiś rodzaj satysfakcji
z całkowitego zamknięcia. Żadnych interakcji,
żadnych wymuszonych kontaktów z ludźmi. Ot,
swoboda. Jak potrzebowałam kogoś do rozmowy,
wychodziłam na miasto, dzwoniłam i tak dalej.
Ale w praktyce – była to raczej radość w nieuczestniczeniu, cudowny brak tego całego teatru
życia codziennego.
Jak dobrze by było, gdyby obok gabinetu
psychiatrycznego mieszkali bohaterowie spektaklu Sąsiedzi. Nie tylko ze względu na bliskość
praktyki klinicznej, lecz także z powodu owej
izolacji. Andrzej Sadowski stworzył dzieło, które
uczy nas, że być może człowiek wcale nie jest
istotą społeczną, a wszelkiego rodzaju znajomości, zawierane z pierwszej fascynacji czy też
wymuszone, z powodu różnicy poglądów, mogą
kończyć się źle. Nic dziwnego, obecna rzeczywistość społeczno-polityczna raczej nie nastraja do
hurra!optymizmu. Mam wrażenie, że nieprzypadkowo zresztą Sadowski nazwał swój spektakl
tak, jak Jan Tomasz Gross swoją słynną książkę.

fot. Andrzej Sadowski

Mechanizm eskalacji napięć międzyludzkich to
ograny motyw teatralny (por. chociażby słynnego Boga mordu Yasminy Rezy czy jakąkolwiek
farsę), jednak tutaj wzajemna nienawiść, manipulacja, szantaż i podkładanie świni zostaje
zwielokrotnione do absurdalnego (choć – dziś
raczej boleśnie dotkliwego) wymiaru. A przecież
to właśnie „sąsiedzi”, czyli ludzie bliscy, godni
sympatii i współczucia, z którymi dzielimy jakiś
wycinek przestrzeni i życia.

TUTAJ SKRÓT FABUŁY I WARTOŚCIOWANIE GRY AKTORSKIEJ, REŻYSERII
ORAZ SCENOGRAFII.

Jednak cały problem z Sąsiadami polega na tym,
że nie wnoszą niczego nowego. O tym, że żyjemy
w państwie podzielonym, wewnętrznie skonfliktowanym, wiadomo już od kilku miesięcy.
Sadowski jedynie pokazuje mechanizm pars pro
toto. No tak, ale co z tego? Może już, zamiast opisywać zastaną rzeczywistość, trzeba się zwrócić
ku jakimś konkretnym projektom naprawczym,
choćby i utopijnym.
Stanisława Bogoliońska
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