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Rock romantyzm bez frontmana
Beniowski. Ballada bez bohatera
w reżyserii Małgorzaty Warsickiej
to multiinstrumentalna podróż
przez gąszcz przygód najbardziej
znanego fajtłapy w polskiej literaturze XIX wieku. Tytułowy bohater
w ogóle nie pojawia się na scenie,
bo nie musi. Istnieje jako mitologiczna figura rozproszona na pięć
kobiecych postaci (Karolina Głąb,

Alicja Juszkiewicz, Anna Mierzwa,
Oliwia Nazimek i Julia Rybakowska).
Funkcjonując jako postać opowiadana czy raczej wyśpiewywana ze
sceny, słowiański błędny rycerz –
podczas tego półtoragodzinnego
koncertu – pokonuje swoistą drogę od literackiej pełnokrwistości
do abstrakcyjnego konceptu, symbolicznej tęsknoty współczesnych

za kimś, kogo moglibyśmy nazwać
narodowym bohaterem.
Nad sceną, która przypomina typową
koncertową estradę z mnóstwem sprzętu, czarnymi skrzyniami na instrumenty i pulpitami na nuty bądź tekst, góruje
monstrualnych rozmiarów konstrukcja
przypominająca pajęczynę. Scenografia
Agaty Skwarczyńskiej, wysunięta prawie
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nad pierwsze rzędy widowni, zdaje się
wciągać publikę w wir wydarzeń, które
mają zaraz nastąpić. A dzieje się naprawdę
dużo. Beniowski według pomysłu Małgorzaty Warsickiej i dramaturga Michała
Pabiana istnieje poprzez dźwięki. Słowa
poematu – recytowane, śpiewane, szeptane i wykrzykiwane – funkcjonują w symbiozie z hipnotyzującą muzyką Karola
Nepelskiego. Dzięki takiemu „umuzycznieniu” tekstu Słowackiego można było
na nowo odkryć to, co w utworze wieszcza najciekawsze – humor, plastyczność
i niezwykłą dźwięczność komponowanych
przez niego zdań.
Aktorki swoim wyglądem przypominają słowiańsko-kozacką wersję Mad Maxa.
Ekstrawaganckie fryzury, mocny makijaż,
ćwieki i skóry łączą z elementami inspirowanymi motywami ludowymi. Swój
energetyczny koncert przerywają jedynie
krótkimi etiudami scenicznymi, ilustrującymi poszczególne przygody Beniowskiego. Sfeminizowanie scenicznego przekazu
pozwala spojrzeć na historię polskiego
Don Kichota z nowej, niezbadanej wcześniej strony. Odwrócenie perspektywy ma
również swój wydźwięk humorystyczny.
W ironiczny sposób to kobiety przejmują
władzę nad słynącym z łamania niewieścich serc wojownikiem. Wszystkie pięć
postaci ma swój pomysł na głównego bohatera, wspólnie tworzą jego wielobarwną
charakterystykę. W warstwie brzmieniowej za każdym razem, stosownie do tempa
mówienia i poruszanej tematyki, muzyka zmienia się – od pogodnej, folkowej
przygrywki po partie mistyczne i pełne
grozy. Widz co rusz zostaje zaatakowany
nagłym dźwiękiem fletu, piskiem, uderzeniem bębna czy zawodzeniem. Podobnie
rzecz ma się z grą świateł. W zależności
od nastroju chwili intensywność i kolor
barw zmieniają się, przez co aktorki mogą

ukryć bądź uwypuklić swoją sceniczną
obecność. I choć z tekstu Słowackiego
wyciągnięto przede wszystkim zabawne,
humorystyczne fragmenty, to w spektaklu nie brak elementów o nieco cięższym
kalibrze, jak chociażby widzenia księdza
Marka na temat chłopskiej rzezi.
Eklektyczny styl przedstawienia ma
swoje mocne i słabe strony. Niewątpliwie tak duże skondensowanie teatralnych
środków świetnie odzwierciedla nie tyle
wielobarwność poematu wieszcza, co niejednoznaczność romantycznych tropów
w ogóle. Wszak nie od dziś wiadomo,
jak różne wizje Polski i Polaków mieli Słowacki i Mickiewicz. I choć Konrad z Dziadów jest postacią o wiele dojrzalszą, bardziej złożoną, wewnętrznie
sprzeczną, wzniosłą i zarazem upadłą, to
z pewnością bliższą zwykłemu Kowalskiemu jest właśnie Beniowski – z całym
repertuarem przywar, gaf i popełnionych
błędów. Z drugiej strony, intensywność
bodźców docierających do widza powoduje, że spektakl szybko wyczerpuje swoją
formułę. Przez to końcówkę przedstawienia ogląda się już z dużo mniejszym
zaangażowaniem.
Beniowski. Ballada bez bohatera jest
w gruncie rzeczy wariacją na temat romantycznych resentymentów, które ciągle
gdzieś w nas, Polakach, tkwią i z którymi
do dziś nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ciągła ambiwalencja między wzniosłymi teoriami a przaśną praktyką stawia
nas wobec pytań o to, jacy powinniśmy
dzisiaj być. Czy naprawdę potrzebujemy
nowego, wielkiego bohatera na miarę naszych czasów? A może raczej powinniśmy
się rozproszyć, tworzyć wielogłos jak
w przypadku pięciu scenicznych muz ze
spektaklu Teatru Nowego w Poznaniu?
To pytania otwarte, na które na pewno
prędko nie poznamy odpowiedzi.
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Wywoływanie wojny
Ci widzowie, którzy liczyli na teatralne spotkanie z Maurycym Beniowskim, przeżyli spore zaskoczenie – tytułowy bohater inscenizacji
Małgorzaty Warsickiej na motywach poematu Juliusza Słowackiego – nie pojawia się ani razu na
scenie. W spektaklu główną rolę
gra muzyka. Wykonywana na żywo
przez grupę aktorek z towarzyszeniem profesjonalnych instrumentalistów. U Warsickiej tekst Słowackiego nie jest nośnikiem znaczeń,
lecz niewyczerpanym źródłem melodyjnych fraz.
W futurystycznej scenografii nocnego
klubu (podwieszany sufit złożony z metalowych prętów) poznajemy pięć narratorek opowieści o Beniowskim. Aktorki,
ubrane w obcisłe stroje rodem z estetyki dyskotekowego kiczu, od pierwszych
minut spektaklu przypominają wokalistki z programów w rodzaju talent show.
Zwrócone przodem do publiczności wykonują kolejne fragmenty poematu dygresyjnego do mikrofonów umieszczonych
na statywach w rożnych częściach sceny.
Artystki wymieniają się funkcją frontmanki, pokazując niezwykle szeroki wachlarz
swoich muzycznych umiejętności – od
rockowych ballad do jazzowych wokaliz.
Momentami śpiewają zwrócone do siebie
twarzami, tworząc liryczne duety – zupełnie jak uczestnicy programu The Voice of
Poland rywalizujący o przejście do następnego etapu show. Na początku spektaklu
wsłuchujemy się w tekst wyśpiewywanych wersów z nadzieją, że są one częścią większej historii. Te ambitne próby
śledzenia libretta Beniowskiego szybko
kończą się fiaskiem. Tekst poematu Słowackiego, wykonywany w spektaklu bez
większych cięć i skrótów dramaturgicznych, jest tak wypełniony odwołaniami
do słowiańskiego folkloru i mitologii, że
trudno nie zgubić się w gąszczu ukrytych
znaczeń. O wiele bardziej niż opowiadana
historia Beniowskiego intryguje melodia
i intonacja fraz poematu wykonywanych
w języku polskim i ukraińskim. W niektórych momentach obydwa języki zlewają
się, tworząc intrygującą mozaikę brzmień.
Słowiańskie motywy przedstawienia
są również subtelnie podkreślone za pomocą niektórych elementów scenografii. W kilku scenach aktorski noszą tzw.
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Z Teheranu
do Hiszpanii
Festiwal Nowego Teatru nie jest
świętem wyłącznie teatralnym –
poza zróżnicowanymi propozycjami spektaklowymi organizatorzy
zapraszają też artystów z innych
pól artystycznych i kulturowych, by
mogli podzielić się z widzami swoją
pracą, pasją czy wiedzą. W tym roku
pierwszą propozycją okazało się
spotkanie z teatralnym plakatem,
któremu – pomimo tradycji Polskiej
Szkoły Plakatu – wciąż poświęca
się niewiele uwagi. Natomiast na
zakończenie dnia, po mocno energetycznym Beniowskim. Balladzie
bez bohatera Małgorzaty Warsickiej,
Michał Szuba zabrał nas na wyciszający księżycowy spacer przy dźwiękach swojej muzyki.
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kokosznik – pochodzące z Rosji wysokie,
podłużne i usztywniane nakrycie głowy
kobiet. Również ich bluzki zdobi charakterystyczny słowiański haft. Łatwe do
rozpoznania wydają się również nawiązania do gestów kojarzonych stereotypowo
z Kozakami, sportretowanymi na przykład
w Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana.
Aktorka siada okrakiem na wielkim kotle
i zaczyna wystukiwać rytm niczym zaporoscy wojownicy bijący w bębny w czasie bitwy. Niektóre rubaszne monologi
o przygodach miłosnych głównego bohatera przeplatane są ustępami utrzymanymi w lirycznym tonie, jak na przykład
moment quasi-proroctwa – ostrzeżenia
dotyczącego przyszłego losu narodów
słowiańskich. Aktorki w kokosznikach
recytują fragmenty pełne obrazów pożogi
i pól spękanych krwią. Słowa autora Beniowskiego w wykonaniu aktorów Teatru
Nowego w Poznaniu brzmią jednak jak

wytarte zwroty, które słyszeliśmy już wiele
razy w filmach osadzających swoją akcję
gdzieś na kresach. Nie wymierzam jednak
poważnego zarzutu w stronę dramaturga
i reżyserki – spektakl Warsickiej jest raczej
swoistą wariacją na temat Słowiańszczyzny. Tym ciekawszą, że stworzoną głównie
za pomocą dźwięków i obrazów. Z pewnością jednym z najbardziej interesujących
scen tego przedstawienia jest ta, w której
złożone z oślepiająco świecących blaszek
rusztowanie zjeżdża na scenę, tworząc klimat dyskotekowego show. Aktorki wykorzystują zresztą wspomniane blaszki jako
gigantyczny instrument – wibrafon, wygrywając na nim dziwną i tęskną melodię.
Beniowski. Ballada bez bohatera to
spektakl, w którym ze sceny nie pada dobitna pointa. Ale być może nie zawsze jest
ona niezbędną częścią przedstawienia.

Inauguracji piątej edycji Festiwalu Nowego Teatru towarzyszył wernisaż wystawy
plakatów Elham Hemmat. Artystka z Teheranu otrzymała pierwszą nagrodę na
16. Międzynarodowym Biennale Plakatu
Teatralnego, którego Teatr im. Wandy Siemaszkowej jest organizatorem od wielu
(32!) lat. To międzynarodowe wydarzenie, jedno z najbardziej prestiżowych tego
typu, podtrzymuje tradycję plakatu i nie
pozwala zapomnieć, że dobra graficzna
wizytówka nie tylko dopełnia spektakl,
ale sama w sobie może być ważnym głosem – tak artystycznym, jak i społecznym.
Przez cały czas trwania Festiwalu możemy oglądać we foyer plakaty Hemmet
z ostatnich kilku lat. Jak relacjonował
komisarz Biennale, Krzysztof Motyka,
jury jednogłośnie przyznało nagrodę
właśnie tej artystce. Zdaniem komisarza
słowo, które doskonale oddaje charakter prac Hemmat, to wrażliwość. Wykonane przez nią plakaty „nie krzyczą,
nie prowokują, są poezją, są subtelne”.
Nagrodzona artystka zajmuje się także
rzeźbą i korzysta z niej przy tworzeniu
swoich dzieł – niektóre z prezentowanych
prac to fotografie wykonanych wcześniej
rzeźb (czasem jedynie na potrzeby plakatu). Określenie „rzeźba” jest bardzo pojemne: mogą to być figury składające się
z masy plastycznej i elementów lalek, ale
też budowle z kostek cukru czy wycięte
z kromek chleba; zdarzają się również
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Aby pokazać
jacy jesteśmy

źródło: rzeszow.news.pl

Z Małgorzatą Warsicką, reżyserką
spektaklu Beniowski. Ballada bez
bohatera, rozmawia Joanna Adamiec

prace graficzne, stylizowane na szkice.
Na wystawie znajdują się projekty nie
tylko teatralne – Hemmat określa się jak
artystka społeczna i w takim kontekście
pracuje, chce, by jej twórczość była blisko
codziennego życia. Wierzy w przyszłość
bez wojny, granic i dyskryminacji – bo,
jak mówiła zaproszona na scenę, sztuką można zmieniać umysły. Dlatego na
plakatach pojawiają się hasła równego
dostępu do leków czy postulat przejścia
ekstremizmów do przeszłości.
Onieśmielona Hemmat dziękowała za
możliwość pojawienia się na Festiwalu,
wsparcie i wiarę w jej prace, zaznaczyła, że jest to dla niej największa szansa,
żeby pokazać swoją twórczość, jaką dotąd otrzymała, a także silny impuls, by
rozwijać się na polu teatralnym.
Późnym wieczorem w Parole Art
Bistro Michał Szuba, występujący jako
Miguel Moon, dźwiękiem gitary i ciepłym światłem przeniósł festiwalowiczów

w swój niespieszny świat. Szuba inspiruje
się flamenco, muzyką jazzową i etniczną z różnych części świata – co bardzo
szybko daje się usłyszeć w jego kompozycjach, mnie kojarzących się najbardziej
z hiszpańską gitarą: momentami ekspresywnych, temperamentnych, a za chwilę
miękkich i balladowych brzmień; te same
rejestry ma otulające muzyka pomarańczowe światło – jednocześnie energetyczne i przytulne.
Szuba przedstawił nam głównie własne utwory, ale znalazły się wśród nich
też autorskie aranżacje muzyki filmowej.
Gitarzysta wirtuozersko posługiwał się
instrumentem. Obserwowanie go sprawiało podobną przyjemność, co słuchanie,
w dodatku zdawało się, że jest to uczucie obustronne i Miguel Moon również
czerpie radość – zarówno z gry, jak i ze
spotkania z publicznością. To sprawia,
że chce się przebywać w jego dźwiękach
i zapomnieć o czasie.

ZGADYWANKA
Podaj nazwisko reżysera, którego dotyczyć może rebus.

Skąd pomysł na pracę z tekstem Juliusza Słowackiego?
Poszukiwaliśmy korzeni naszej Słowiańszczyzny, jeszcze tych przedchrześcijańskich. Idąc tropem muzycznym doszłam do wniosku, że tak naprawdę nasze
korzenie są rozmyte, nie ma twardych
dowodów na to, jak brzmiała muzyka
przed chrześcijaństwem, gdy praktykowaliśmy inne wierzenia. Wszystko to zostało zrównane z ziemią przez nową religię. Szukałam tekstu, który mógłby o tym
opowiedzieć, a ponieważ bardzo lubię
romantyków i uwielbiam Słowackiego,
to właśnie w Beniowskim znalazłam taki
materiał.
Czy tekst, który przyniosła Pani aktorom na pierwszą próbę, wyglądał podobnie jak ten, który słyszeliśmy dzisiaj
ze sceny?
Zdecydowanie nie. Przyniosłam po prostu Beniowskiego, który był oczywiście
przeze mnie i Michała Pabiana wcześniej
trochę okrojony, bo jest to bardzo długie
dzieło. Nas najbardziej interesowało to,
co dzieje się po piątej pieśni, czyli to, co
najczęściej niewystawiane i niedoczytywane. Według mnie właśnie tam znajdują
się najciekawsze fragmenty. Beniowski reprezentuje okres, w którym Słowacki szedł
już trochę w innym kierunku, był bliżej
Króla-Ducha. Przyniosłam na próby bardzo długi scenariusz, który wycinaliśmy
podczas pracy. Dziewczyny wybierały
teksty, które chciałyby mówić, zwłaszcza
te, które są bliskie ich doświadczeniom.
Było to działanie demokratyczne i zarazem wspaniałe doświadczenie. Później
stopniowo dorabialiśmy materiał muzyczny, a już przy samych próbach generalnych
skróciliśmy cały spektakl o 30 minut.
Czy podczas rozpoczynania przygody
z przedstawieniem określiła sobie Pani
do jakiej grupy społecznej czy przedziału wiekowego ma trafiać najbardziej
Beniowski?
Nie. Wychodziliśmy od zadanego sobie
tematu, w związku z tym interesowało
mnie przede wszystkim to, co mamy do
powiedzenia.
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Jako Polacy jesteśmy narodem, który uwielbia mieć swoich bohaterów,
stawiać sobie pomniki, żyć mitologią.
Podczas oglądania spektaklu miałam
wrażenie, że przenosi Pani postać Beniowskiego do współczesności, aby wytknąć nam tę cechę, pokazać, że to do
niczego nie prowadzi. Stąd też chyba
drugi człon tytułu: Ballada bez bohatera. Uważa Pani, że teatr jest miejscem, które powinno pokazywać takie rzeczy i starać się coś zmieniać
w społeczeństwie?
Dokładnie taka była idea tego spektaklu.
Myślę, że teatr jest miejscem, które powinno zwracać uwagę na nasze błędy,
ale jest też najlepszą dla spotkania i dialogu przestrzenią. Mamy w niej żywego
człowieka, nadawcę i odbiorcę. Dyskusja
zaś nie zawsze musi okazywać się miła –
może zdarzyć się zażarta i gorąca, ale jednak z jakiegoś powodu ludzie przychodzą
do teatru. Chcą spotkać się z drugą osobą,
która mówi coś ze sceny i bierze za to odpowiedzialność. Myślę więc, że teatr ma
moc do zmieniania społeczeństwa.
Czyli jest magicznym miejscem?
Absolutnie. Ja uwielbiam magię teatru
i myślę, że jest to oczywiste dla każdego twórcy.
Można powiedzieć, że Beniowski jest
dość sfeminizowany. W spektaklu gra
pięć kobiet, a oprócz akompaniujących
im muzyków nie występują inni mężczyźni. Dlaczego zdecydowała się Pani
przedstawić poemat o bohaterze-mężczyźnie w takim ujęciu?
Wspaniałych kobiecych postaci jest w Beniowskim bardzo wiele. Zastanawiam się
właśnie, czy mieliśmy kiedyś w historii

Bardzo urzekła mnie w spektaklu muzyka i tworzone na scenie obrazy. Nie
było wielkiej scenografii i miliona rekwizytów, a jednak ogromne wrażenie
robiło samo operowanie dymem i światłami. Czy od początku miała Pani wizję zrobienia Beniowskiego w takiej
konwencji?
To pytanie jest tak naprawdę do Agaty
Skwarczyńskiej, twórczyni scenografii,
świateł i kostiumów. Faktycznie ona wyczuła w tym tekście coś nieulotnego, mistycznego, magicznego, co właśnie najwspanialej dało się przełożyć na światło.
Ale nie tylko. W scenografii mamy też
metalowe skrzydła. Zamieszczając je,
chodziło nam o to, żeby uchwycić przestrzeń w locie, co nasuwałoby skojarzenie z wiatrem.
Myślę, że właśnie te skrzydła, o których Pani mówi, mogły wyrażać też
jakiś futuryzm, przechodzenie ciągle
do czegoś nowego. Pokazywały, że dodając jeden czy dwa elementy do dzieła napisanego wieki temu, możemy je
niezwykle uwspółcześnić. Dzięki temu
dostrzegamy, że choć minęło trochę lat
od jego napisania, to dalej mierzymy się
z podobnymi problemami.

Absolutnie zgadzam się z tym
stwierdzeniem.
Może jeszcze raz powrócę do kwestii
muzyki w spektaklu. Właściwie można
powiedzieć, że Beniowski balansuje na
granicy musicalu czy operetki. Czujemy
się, jakbyśmy byli na koncercie rockowym. Tekst zagłuszany jest ostrą i głośną muzyką, która odwraca od niego
uwagę. Oprócz tego aktorki nie tylko
śpiewają i ruszają się w rytm melodii,
a jeszcze grają na instrumentach. Czy
praca nad takim spektaklem jest dużo
trudniejsza niż praca nad przedstawieniami, gdzie tekst jest w większej
części mówiony, a muzyka jest tylko
tłem, dodatkiem?
Myślę, że nie można powiedzieć, że taka
praca jest trudniejsza. Jest po prostu inna.
Zupełnie inny jest też rodzaj działania,
od czegoś innego startujemy. Z Karolem
Nepelskim, który odpowiada za muzykę,
bardzo często tworzymy równocześnie.
Muzyka idzie w ramię z interpretacją i tekstami. Trudno mi nawet określić stopień
trudności, bo od samego początku działamy nastawieni na wymyśloną formę. Tak
właściwie to typowo dramatyczne etiudy
robiłam w szkole teatralnej, a później zaczęło mnie interesować zupełnie co innego. W związku z tym produkcje takie jak
Beniowski są dla mnie normalną, dobrą,
produktywną i inspirującą pracą, choć
rzeczywiście – rozmów o muzyce i rozważań, co ma przekazać, jest na pewno
dużo więcej niż w spektaklu dramatycznym, gdzie muzyka jest po prostu tłem,
zagłusza różnego rodzaju przesunięcia
scenografii albo tworzy po prostu klimat.
Tutaj muzyka jest głównie nośnikiem sensu, a nawet równorzędnym aktorem. Jest
tak samo ważna jest wszystkie inne elementy spektaklu.

rys. Agata Skrzypek

jakiś spór o kobiecy pomnik, który nie
byłby pomnikiem świętej. Chyba nie. Poza
tym zależało mi, by złapać dystans do tego
tekstu. Jeśli pięć kobiet opowiada o mężczyźnie, który jest takim bohaterem jak
Beniowski, czyli raczej antybohaterem,
to taki zabieg ma sens. Po pierwsze od
razu tworzy się w nas pewnego rodzaju
dystans, po drugie przekaz spektaklu może
być jeszcze mocniejszy, konkretniejszy.
Każda z tych kobiet ma inny stosunek do
tytułowego bohatera, co jest niezwykle
istotne, ponieważ możemy pokazać dany
problem z różnych stron.
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Agata Kwiatkowska

Romantyzm wiecznie (nie)żywy
Z utworami tak zwanych romantyków jest jak z kanonicznym już
tekstem Marii Janion o końcu romantycznego paradygmatu 1 – raczej się o nich opowiada, niż czyta. W zasadzie można by powyższe
stwierdzenie odnieść do całej kultury romantycznej, która została
nam opowiedziana w bezkompromisowy, nieznoszący sprzeciwu sposób – przez co często ten sprzeciw
wywołuje.
Pisząc „nam” mam na myśli osoby urodzone w czasach, do których romantyczne
ideały i hasła zdają się nie przystawać, bo
zostały przycięte i dopasowane do konkretnych sytuacji historyczno-społeczno-politycznych. Wrażenie anachroniczności, wręcz szkodliwości romantyzmu
wynika właśnie z tych cięć – banalizujących cały nurt, często mocno go przekłamujących. Szczególnie niebezpieczne wydają się nacjonalistyczne zawłaszczenia.
To te praktyki budzą największą niezgodę
społeczną i wskazują, że najwyższy czas
upomnieć się o inne narracje.
Według Tomasza Platy, autora Pośmiertnego życia romantyzmu2, ucieczki
od polskiego romantyzmu nie ma, gdyż
jest to podstawowa formuła naszej kultury: jeżeli u Anglików wszystko jest
w Szekspirze, u nas wszystko jest właśnie w romantyzmie. Nie znaczy to jednak, że jego dominujące ujęcie, utrwalane
przez popkulturę (polska kinematografia
jest tego najlepszym przykładem), prawicowy dyskurs (szczególnie mitologizujący katastrofę smoleńską jako polityczną
ofiarę, podejmujący hasła kultu poległych
bohaterów) i, niestety, szkolną wykładnię
romantyków, nie mogłoby zostać zdeklasowane lub przynajmniej zakwestionowane jako pełny obraz.
Plata uważa, że odwoływanie się
do romantyzmu w publicznych dyskursach nie musi być przekleństwem: performowanie romantycznej pamięci jest
Maria Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej:
szkice o egzystencjach ludzi i duchów, PEN,
Warszawa 1991.
1

Tomasz Plata, Pośmiertne życie romantyzmu,
Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej
w Warszawie i Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego, Warszawa 2017.
2

wyzwaniem, szansą na przepracowanie
przeszłego i dodanie nowego; na przenoszenie, przechwytywanie i reinterpretowanie spetryfikowanych sensów. Szansa ta
wymaga jednak odrobienia pracy domowej, czyli (innego) przeczytania kanonu
romantycznych tekstów – opowiedzenia
ich na nowo.
O ile ulubiony repertuar performansów
społecznych ma kształt Mickiewiczowskich Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego – czyli fundamentu pod
bogoojczyźnianą, heroiczno-męczeńską
narrację – to teatr, sięgając do tego tygla wieloznaczności, przeważnie stara
się podkopać jego mainstreamowe rozumienie. Niestety, wciąż sięga rzadziej
niż częściej.
Zdaje się, że swojego największego teatralnego sojusznika romantyzm (a
szczególnie Juliusz Słowacki, któremu
dorobiono narodowowyzwoleńczą gębę)
ma w Michale Zadarze, który wciąż namawia do rzetelnego i całościowego czytania dzieł uznanych przecież za narodowe
dziedzictwo – uznanych i zamkniętych
w muzeum.
Na szczęście Słowacki powoli zaczyna przemawiać też do innych, młodszych
reżyserów i reżyserek. Pisząc te słowa
nie miałam jeszcze okazji przekonać się,
jak z Beniowskim. Balladą bez bohatera rozprawiła się Małgorzata Warsicka,
jednak chwilę przed nią, również w Poznaniu, Jakub Skrzywanek postanowił
zmierzyć się z widmem Kordiana. Idąc
za literą dramatu, choć pewnie również
z duchem naszych teatralnych czasów,
w spektaklu Kordianów jest kilku. Jest
też Nie-Kordian. A nawet Kordianka –
Alex Freiheit, wokalistka punkowego
duetu Siksa, mówiąca o sobie i w swoim
imieniu, wprost nazywająca „swojego
cara”, z którym walczy – doświadczenie gwałtu i zjawisko przemocy wobec
kobiet. I to ona jest najbliżej Kordiana,
jakim napisał go Słowacki, sytuuje się
najbliżej wypartych postulatów romantyzmu – zapomina się bowiem, że ruchy
niepodległościowe były ściśle związane
z ruchami reform społecznych, walczyły o zmianę warunków życia, o konkret,
nie abstrakcję; podobna amnezja dotyczy
idei ponadnarodowej solidarności z uciskanymi (zagadka: dlaczego Mickiewicz
umarł w Konstantynopolu? W jakim celu
się tam udał?).

Fotografia towarzysząca temu tekstowi
widnieje na okładce wspomnianej publikacji Tomasza Platy. Została wykonana
w 2014 roku na Rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie, w rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego; mężczyzna
na pierwszym planie to Julian Eugeniusz
Kulski, kombatant uchwycony przez fotografa w Godzinę W; na drugim planie
współcześni patrioci-romantycy. Przepaść
między nimi a kombatantem już na poziomie wizualnym jest porażająca – czy
rzeczywiście są tam w tej samej sprawie?
Mój pierwotny zamysł był zupełnie inny:
ilustracja miała przedstawiać pogrzeb,
jaki zespół Skrzywanka wyprawił Staremu Kordianowi, i który – niezależnie
od tego, jak to wybrzmiewa w spektaklu
– chcę rozumieć jako symboliczne pogrzebanie źle czytanego, monolitycznego romantyzmu. Niestety, fotografii z tej
sceny najprawdopodobniej nie ma, a jeżeli jest, to utonęła w wirtualnym morzu
wizerunków szalikowych romantyków.
Bo pat scenicznych re-wizji romantyzmu
wynika z tego, że teatr zżyma się na jego
(romantyzmu) społeczne użycia, podczas
gdy sam dla rzeczywistości społecznej
pozostaje niewidoczny.
Wystawa Późna polskość w CSW Zamek Ujazdowski, którą można było oglądać od marca do sierpnia zeszłego roku,
dotyczyła form narodowej tożsamości po
1989 roku. Otwierał ją fragment z Lawy
Tadeusza Konwickiego, czyli wykonujący
Wielką Improwizację Gustaw Holoubek;
jednak zanim przekroczyło się próg wystawy, wzrok padał na zawieszony nad
drzwiami neon smutnie wieszczący (!), że
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FELIETON
„NIGDY NIE BĘDZIESZ POLAKIEM”,
jakby podpis do Mickiewiczowskiego arcytekstu (kolejnego zupełnie przez nas

niezrozumianego) i jawny komunikat,
że ten model polskości jest nie do zrealizowania. Tym smutniej wybrzmiewa

kuratorska konstatacja – po przejściu
całej wystawy ponownie stajemy przed
Gustawem-Konradem.

Piotr Gaszczyński
a

Aktor zdigitalizowany albo zagraj mi to zaocznie!
Obecność nowoczesnych technologii we współczesnych spektaklach
utrwaliła się już na tyle w świadomości zarówno twórców, jak i odbiorców, że przestała kogokolwiek
dziwić. U niektórych reżyserów stała
się wręcz jednym ze stałych środków wyrazu. O ile w spektaklach
Krystiana Lupy czy Krzysztofa Warlikowskiego różnego rodzaju wizualizacje, kamery czy cyfrowe transmisje stanowią jeden z elementów
składających się na wielobarwną
mozaikę przedstawienia, o tyle
np. u Krzysztofa Garbaczewskiego urastają one do rangi osobnego
sposobu konstruowania scenicznej rzeczywistości. Jak w tej relacji
człowiek – maszyna ma odnaleźć
się aktor/aktorka?

(A)pollonia, żródło: www.wiadomosci.wp.pl/AFP

Warlikowskiego trzeba jednak pojawić się
w spektaklu osobiście i na żywo. W jednej
ze scen (A)pollonii jesteśmy świadkami
video chatu między antycznymi bohaterami. Forma, na jaką w tym przypadku
zdecydował się reżyser, stanowi uzupełnienie zamysłu tego spektaklu jako kolażu wielu klasycznych tekstów. Pojawia
się jednak to samo pytanie: w jakim celu
użyto multimediów? Czy tych kilkoro
użytkowników mitologicznego Internetu nie mogłoby być po prostu na scenie?
Czy większego wrażenia na widzu nie
zrobiłoby podglądanie aktorskiej mimiki,
gestów i ruchu w odległości kilku metrów
od obserwujących?
Wykorzystanie multimediów we
współczesnych spektaklach to jedna ze
strategii na odkrywanie rzeczywistości
na nowo. Uważam, że jest to bardzo interesujący środek wyrazu, wspomagający
nowatorskie spojrzenie na tekst. Z drugiej jednak strony boję się, że cyfryzacja
odbiera aktorowi znaczną część tego, co
może zaprezentować na scenie bez technologicznego anturażu. Jako widz wolę teatr
na żywo, nie teatr telewizji. W gąszczu

kabli, kamer i projektorów łatwo zatracić
aktorską „pełnokrwistość”. Być może dlatego z taką przyjemnością ogląda się na
scenie aktorów starszego pokolenia, którym za całe wideo i mikrofony wystarczy
własny kunszt, wykuty wedle „klasycznej
szkoły”. Teatralny oldschool ciągle robi
piorunujące wrażenie. Pamiętam dobrze,
kiedy z drugiego piętra Teatru im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie oglądałem Klub
Polski Pawła Miśkiewicza, jak Mariusz
Benoit szeptał, leżąc twarzą do ziemi –
i słychać było go idealnie.

rys. Mateusz Kaliński

W Poczcie Królów Polskich Garbaczewskiego, zrealizowanym w 2013 roku
w krakowskim Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, pierwsza połowa spektaklu była w zasadzie projekcją filmową. Widzowie obserwowali
przebieg przedstawienia na ogromnym
ekranie. Przyznaję, to dziwne doświadczenie – publika, zamiast skupić się na
teatralnym kunszcie występujących, czuła
się jak na sali kinowej. Słychać było szmery, rozmowy, brakowało jedynie szelestu
chipsów i odgłosów chrupania popcornu.
Część akcji rejestrowana przez kamerę w trybie live stream przeplatała się
ze zmontowanymi wcześniej ujęciami.
Przy tego typu eksperymentach można
wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację,
w której następnym razem aktorzy/aktorki
wystąpią jedynie w nagranych wcześniej
scenach. To jeszcze teatr, czy już kino? Co
prawda, przykład krakowskiego spektaklu jest dość radykalny, nigdy później nie
widziałem przedstawienia tak silnie zdigitalizowanego, niemniej jednak stanowi
on dla mnie punkt zwrotny w myśleniu
o roli aktora na scenie.
O ile u Krzysztofa Garbaczewskiego można zagrać zaocznie, wysłać plik
w formacie .avi na maila reżysera i mieć
występ z głowy, o tyle u Krzysztofa
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GRY I ZABAWY

SKOJARZENIA
Podaj tytuł spektaklu, na którego wskazywać mogłyby podane hasła.
(Podpowiedź: wszystkie ze spektakli grane były na deskach polskich teatrów w sezonie 2017/18 lub są grane obecnie.)
4) krzyż, figura, Polska _______________________________________________________________________
5) poeta, chata, taniec _______________________________________________________________________
6) kot, alkoholik, ziemia _______________________________________________________________________
7) ogród, obietnica, śmierć _______________________________________________________________________
8) tabu, klasztor, miłość _______________________________________________________________________

CYTATY

Podaj tytuł dramatu, z którego pochodzą podane cytaty.
9) „ – Nie rozumiesz? A jednak jakoś rozumiesz.
Rozumiesz. Bo ja rozumiem.
- Rozumiesz. Bo ja rozumiem. Ty? Ja?”.
__________________________________________________
10) „Człowiek, powiedz;
Chociażby wszystko w tym fałszywym świecie
Było tym, czym się na pozór wydaje,
Jeszcze by drugi taki się nie znalazł”.
__________________________________________________

11) „Kto ranną myśl świętą przyniesie z kościoła,
Kto rozmów poczciwych smak czuje,
Noc-pijawka wyciągnie pobożną myśl z czoła,
Noc-wąż w ustach smaki zatruje”.
___________________________________________________
12) „Świętować z nami przy blasku księżyca,
Zostań; inaczej opuść nasze koło,
A ja twych zabaw pewno nie zakłócę”.
__________________________________________________

O
dpowiedzi: 1) Michał Borczuch, 2) Krzysztof Warlikowski, 3) Agata Duda-Gracz, 4) Klątwa, 5) Wesele, 6) Kotka na gorącym blaszanym dachu, 7) Romeo i Julia, 8) Zakonnice odchodzą po cichu, 9) Ślub, 10) Hamlet, 11) Dziady cz. III, 12) Sen nocy letniej.
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