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Zabawa w tragedię
Dwa lata temu Michał Zadara wespół
z CENTRALĄ wystawił w warszawskiej Zachęcie (w nowym tłumaczeniu) dramat Eurypidesa – Orestes. Wówczas w obsadzie znaleźli
się: Bartosz Porczyk, Mariusz Kiljan
i Barbara Wysocka. Próby odbywały
się w budynkach przeznaczonych do
wyburzenia, zgodnie z zamysłem
artysty, by to właśnie w tych nostalgicznych, powoli odchodzących

w niebyt miejscach przygotowywać
spektakle, których trwanie (także
z założenia – wskutek chociażby
braku wsparcia instytucjonalnego
czy stałego dostępu do przestrzeni)
byłoby krótkotrwałe i ograniczało się zaledwie do kilku pokazów.
Na tegoroczny festiwal Nowego
Teatru w Rzeszowie reżyser przywiózł Orestesa, ale w nieco uaktualnionej wersji, z innymi odtwórcami

męskich ról (Mateuszem Łasowskim
i Pawłem Paprockim). Można zatem
śmiało stwierdzić, że tutejsi widzowie i widzki mieli okazję uczestniczyć w czymś w rodzaju drugiej
premiery.
Trudno jednak na początku nie zadać sobie
kilku pytań o reżyserski wybór akurat tego,
niewystawianego nigdy wcześniej w Polsce dramatu. Jaki potencjał krytyczny tkwi
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w tekście sprzed ponad dwóch tysięcy
lat i czy współcześnie wciąż może on
być aktualny? Jak posłużyć się nim, by
mówić o dzisiejszej demokracji, a raczej
o jej kryzysie? Eurypides napisał Orestesa „w momencie, gdy Atenom groziła
dyktatura, kiedy demokratyczne procesy
były kwestionowane, a sama demokracja
nie umiała się obronić”1. W 2016 roku
demokracja w Polsce także stanęła pod
znakiem zapytania, w efekcie niezgodnych z prawem decyzji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Wydarzenia te
wywołały u twórców i twórczyni z CENTRALI potrzebę przyjrzenia się mechanizmom władzy i zemsty. Czy zawsze jedna
zbrodnia musi pociągać za sobą kolejne,
a w konsekwencji prowadzić do narastającej tragedii? Czy raz wprawione w ruch
koło nienawiści da się jeszcze zatrzymać?
Na próżno jednak szukać u Zadary czczej
demagogii. W zamian uderza on w tony
teatralnego pastiszu i estetyki kinowej
Quentina Tarantino, a odbiorców i odbiorczynie pozostawia w lekkim zawieszeniu.
Fabuła jest z jednej strony prosta,
a z drugiej szalenie zawiła. Tytułowy
Orestes to syn Agamemnona i Klitajmestry oraz brat Ifigenii, Elektry i Chrysotemis. Od najmłodszych lat jego los był
iście tragiczny. Jako mały chłopiec został
uprowadzony przez Telefosa i posłużył
mu za kartę przetargową w rozgrywkach
z Achillesem. Jako młody chłopiec został przekazany pod opiekę króla Fokidy. Jak to jednak zwykle w tragediach
antycznych bywa, był to zaledwie początek prawdziwie przejmującej historii.
Zbieg nieszczęśliwych wypadków sprawił, że Agamemnon zginął z rąk swej małżonki Klitajmestry, co z kolei wymusiło
na Orestesie powrót do rodzinnej ziemi
Anna Legierska, Orestes w reż. Michała Zadary, https://culture.pl/pl/dzielo/orestes-w-rez-michala-zadary, dostęp: 21.11.2018r.
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i pomszczenie ojca. Wraz z siostrą Elektrą
bezwzględnie zamordowali swoją matkę
i jej kochanka, Ajgistosa. Seria niefortunnych zabójstw ściągnęła tytułowemu
bohaterowi sztuki Eurypidesa na głowę
gniew trójki mściwych bogiń, Erynii. Te
zaś skazały go na śmierć, ale sprytny Grek,
biorąc za zakładniczkę Hermionę (córkę
Menelaosa i Heleny Trojańskiej), wywalczył sobie wolność.
Aktorzy i aktorka performują tę opowieść, bawiąc się przy tym różnymi konwencjami i balansując na granicy groteski.
Wszystko to utrzymuje swoją dynamikę
dzięki oprawie muzycznej Jacka ‘Budynia’ Szymkiewicza. Łasowski, Paprocki
i Wysocka, w myśl antycznej zasady dotyczącej obecności maksymalnie trójki
aktorów na scenie, wcielają się wymiennie w kolejne postaci dramatu i przechodzą przez rozmaite stany emocjonalne:
od rozpaczy, przez złość, ku radości. Są
prześladowani wspomnieniami o morderstwach, próbują popełnić zbiorowe samobójstwo, a w międzyczasie brawurowo
odśpiewują i odgrywają na instrumentach
partie chóru. Ciekawym zabiegiem wydaje
się też teatralny autotematyzm Orestesa
Zadary. Inspicjent i inspicjentka nie są
schowani za elementami dekoracji czy
maszynerią teatralną – przeciwnie, ich
obecność jest ostentacyjnie ujawniana.
Dodatkowo, asystentka cały czas pozostająca w przestrzeni scenicznej zajmuje
się przesuwaniem i odsuwaniem białej
płachty ekranu oraz obsługą projektora,
a także zdarza jej się swobodnie zwrócić
do Wysockiej po imieniu.
Wszystko to składa się na intrygującą
propozycję teatralną, jednakowoż można
odnieść wrażenie, że z powodu ostentacyjnie przeszarżowanej formy spektaklu twórcom i twórczyni umykają liczne
konteksty polityczne, które nadają prezentowanej opowieści sens i głębię. To
z kolei może okazać się dla widza nieco
zwodzące.

rys. Mateusz Kaliński
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„Niebo
gwiaździste
nade mną…”
Orestes jest spektaklem zaskakująco klasycznym formalnie. Michał
Zadara wiernie, niemal jeden do
jednego przenosi strukturę dramatu antycznego do współczesnego
teatru, nie trzymając się przy tym
kurczowo (lub jak kto woli konserwatywnie) bezpiecznej klasyki.
Nie próbuje także sztuki Eurypidesa zawłaszczyć, jak zrobił to na
przykład Michał Borczuch z Żabami
Arystofanesa.
Sięgnięcie po Orestesa wydaje się nieco zaskakujące, ponieważ okryte patyną
klasyki dramatu antycznego najczęściej
pozostają w przestrzeni lekcji języka polskiego w liceum, kiedy omawia się obowiązkowo Króla Edypa czy Antygonę.
Zadara natomiast udowadnia, że tekst
sprzed ponad dwóch tysięcy lat jest zbyt
ciekawym materiałem, by pozostał jedynie
notatką ze względnie zajmujących zajęć.
Odczytując zapomniany tekst Eurypidesa, reżyser monumentalnych, czternastogodzinnych Dziadów pokazuje, że postawione przez wiekami pytania i próby
odpowiedzi można – a nawet powinno
się – powtórzyć obecnie. Ponieważ po
wyczyszczeniu archaicznego tekstu z patosu naddanego przez dotychczasowych
tłumaczy, odsłania się tematyka z gruntu najbardziej współczesna – dotycząca
walki o sprawiedliwość, manipulacji oraz
rozgrywek politycznych.
Niezależnie od interpretacji najnowszej polskiej polityki nie można nie zauważyć, że coś się w niej dzieje. Coś
– świadomie unikam łatwych definicji –
związanego z demokracją, sądami, państwowością. Prowokuje to oczywiście do
stawiania kolejnych problemów, diagnoz
i przewidywań, jednak niezależnie od motywacji, jaką jest określony światopogląd,
nie zmienia się zasadnicza kwestia: czym
tak naprawdę są wymienione przeze mnie
instytucje? Jaka jest ich rola i sens? Zadara zdaje się nie wierzyć w możliwość
oderwania się od polityczności, szczególnie w okresie zadawania wielkich pytań.
Skomplikowanie fabularne – długa droga
od zamordowania matki przez Orestesa do
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siłowej próby utrzymania władzy w państwie – oplata, moim zdaniem, podstawową kwestię konfliktu prawa formalnego
i prawa boskiego.
Idąc tą interpretacją, kluczowa wydaje się scena konfrontacji Orestesa z jego
dziadkiem Tyndareosem, w której zestawione zostają owe dwa porządki. Śmierć
matki z rąk syna miała być zemstą dokonaną z inspiracji boga, więc Orestes teoretycznie stoi ponad społecznymi zasadami.
Tyndareos natomiast wyżej ceni prawo,
które zarówno jego córkę, jak i wnuka postawiłoby przed sądem ludzkim. Jednak
obie postawy zostają celnie obnażone.
Niezachwiana wiara Tyndareosa w prawo
ustanowione na ziemi okazuje się wiarą
w instytucjonalną wersję zemsty za śmierć
Klitajmestry.
Obnażenie wiary w prawo moralne jest
jednak nieco bardziej złożone. Nierozstrzygalny splot akcji, czyli końcowy moment walki w pałacu prezydenckim (sic!),
rozwiązany zostaje rzecz jasna za sprawą
deus ex machina, czyli pojawieniem się
boga (w wersji Eurypidesa bardziej jednoznacznie chodzi tu o Apollina), który
nakazuje zawarcie dość kruchego sojuszu
między wrogimi stronami. Zdajemy sobie
oczywiście sprawę z tego, że konflikt nie
zostaje rozstrzygnięty, ale jedynie zawieszony. Okazuje się więc, że bóg może być
dość leniwym, zaangażowanym zaledwie na poły fatum, lub – w zależności od
interpretacji – samemu fatum podlegać.
Niezwykle żywe i inspirujące zaś wydaje
się to, że bóg komunikuje się z osobami
tragedii w języku rosyjskim.
Wystawiając tragedię grecką, Zadara
nie przesadza z jej uwspółcześnianiem
na poziomie formalnym. Właściwie poprzestaje na nowym, odartym z patosu
przekładzie antycznego tekstu oraz zastąpieniu chóru zespołem blues-rockowym.
Sama struktura dramatu pozostaje taka
sama, jak w starożytnej Grecji, a więc:
troje aktorów odgrywających wszystkie
role, przestrzeganie zasady trzech jedności (miejsca, czasu, akcji) oraz utrzymany podział na prologos, epejsodiony,
stasimony, eksodos itd. Dziwić może natomiast wiodąca rola absurdalnego, a momentami wręcz slapstickowego humoru.
Biorąc pod uwagę treść, Orestesa zaliczyłbym raczej do tragedii, co jednak nie
wyklucza wcale obecności elementów
komicznych. W przedstawieniu Zadary
są one maksymalnie podkręcone. Wskazuje to na złamanie antycznej zasady decorum, jednak w kontekście sensu, jaki
wyłania się ze spektaklu, komizm wydaje
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się paradoksalnie wyjątkowo subtelny.
Śmiech wzbudzany przez gagi okazuje
się pusty w porównaniu z demaskującą
warstwą dotyczącą najnowszych politycznych zawirowań.
Drobne aktualizacje natomiast nie
tylko pozwoliły na sprawdzenie współczesności tematyki sprzed ponad dwóch
tysiącleci, lecz także na zagranie wyobrażeniami odbiorcy o sztuce antycznej.
Przede wszystkim chodzi tu o chór przedstawiony jako zespół muzyczny – jego
partie w swobodnym, płynącym bluesowo
rytmie nastawione były bardziej na kontemplowanie akcji, niż jej komentowanie
czy moralizowanie. Różnica wydaje się
zasadnicza, szczególnie kiedy wspomni
się otwierający spektakl utwór z refrenicznym i spokojnym „nic nie rozumiem”.
Zdaje mi się, że pobrzmiewa w tym echo
antycznej kategorii fatum jako czynnika
konstytuującego ludzki los. Jednak u Zadary nie jest to próba walki czy wyraz
żalu, lecz niemal stoickie – jeśli już przy
Grekach jesteśmy – stwierdzenie faktu.
Swoiste przełożenie tragedii antycznej
na współczesność uzupełniane jest dość
oczywistymi rekwizytami – pistolet czy
butelka wina zamiast amfory, jednak rzuciły mi się w oczy także dyskretne nawiązania do typowo polskich kodów kulturowych. Pierwszym z nich byłoby zbliżenie
tonacji poszczególnych scen (np. Orestes
trzymający na muszce Hermionę) do filmów gangsterskich z Bogusławem Lindą
w roli głównej. Interesujące także było
wplątanie tabloidu jako wiodącego źródła informacji dla bohaterów. W ciekawy
i nienachalny sposób Zadara skomentował tym tabloidyzację przestrzeni polskiej

polityki. Bo w końcu jaka ona może być,
jeśli aktorzy kryzysów politycznych oraz
stojących za nimi machlojek swoją wiedzę
opierają na prasie brukowej?
Z jednej strony więc mamy ponurą
tragedię o manipulacji, zemście oraz obowiązujących prawach, a z drugiej zaś żywą
opowieść, iskrzącą się humorem i tropami
popkulturowymi. Można Orestesa nazwać uwspółcześnieniem teatru antycznego, jednak osobiście skłaniałbym się
ku określeniu Zadarowej praktyki rewitalizacją. Sztuka, nieważne jak radykalne
byłoby jej postrzeganie, nie jest przecież
jak ser, dajmy na to gorgonzola, którą ktoś
nieopatrznie pozostawił na słońcu i tym
samym uczynił ją niezjadliwą. Pewnego
rodzaju eklektyczność, o której pisałem,
nie jest dystynktywna dla sztuki nowożytnej, lecz stoi u źródeł dramatu. Odwołuję
się tu do rozpoznanego przez Nietzschego
w Narodzinach tragedii z ducha muzyki
połączenia dwóch pierwiastków – apollińskiego oraz dionizyjskiego – które miały
stworzyć tragedię antyczną. Nie muszę
wskazywać, gdzie u Zadary był Apollin. Gdzie natomiast ukrył się Dionizos
– ten szczegół pozostawię czytelnikom
do odkrycia.
Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią,
im częściej i trwalej się nad nimi zastanawiamy: gwiaździste nade mną i prawo
moralne we mnie.
I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu,
tłum. B. Bornstein, Kęty 2002, s. 158.
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Agata Kwiatkowska

Piotr Gaszczyński

Z niepamięci

źródło: Teatr im. Wandy Siemaszkowej

Płynące dźwięki

Są w polskiej kulturze historie, które domagają się wypowiedzenia.
Kiedy dochodzi do spotkania z jedną z nich, nie można jej ot tak odłożyć, pominąć – istnieje rodzaj moralnego obowiązku opowieści. Taki
charakter mają narracje świadczące
o człowieczeństwie w nieludzkich
czasach wojny. Wydaje się, że podobna historia – którą trzeba opowiedzieć – przyszła do Beniamina
M. Bukowskiego, reżysera i scenarzysty Sprawiedliwych. Historii rodziny Ulmów.
Spektakl przedstawia tak zwane zwykłe
małżeństwo, które w czasie drugiej wojny światowej ukrywało w swoim domu
kilkoro Żydów, przez co zostało razem
z nimi rozstrzelane. Do takiej postawy
nie można podejść inaczej niż z powagą
i szacunkiem. I tak też podchodzi reżyser: pokazuje nam dobrych, uczciwych,
kochających ludzi, wiernych wartościom,
które wyznają. Mimo strachu i poważnego zagrożenia, w jakim nieustannie żyją,
Ulmowie nawet przez chwilę się nie wahają, nie wątpią.
Paradoks polega na tym, że chcąc
upamiętnić heroiczny gest konkretnych
osób, które swoją nieugiętość przypłaciły życiem – własnym i swoich dzieci,
które wspominamy z imienia i nazwiska
– opowiadamy jedną, wciąż tę samą, zuniwersalizowaną historię, stawiamy pomnik
pewnemu typowi narracji, nie rzeczywistym ludziom.
Przedstawienie rozpoczyna informacja-wyznanie, mówiące o tym, że na

skutek niepełnych danych, dokumentacyjnych luk to, co zobaczymy i usłyszymy
jest historią domniemaną – na tyle bliską
prawdzie, na ile było to możliwe, ale w jakimś stopniu fantazją na jej temat. Nie
umniejsza to postawie Józefa i Wiktorii
Ulmów, a jednak sposób, w jaki ich sobie przedstawiamy mówi bardziej o nas,
o tym, jak chcemy pamiętać. Taka narracja
pokazuje, jaką wizję historii – oraz świata – chcemy wyznawać. Niby zdajemy
sobie sprawę, że ludzie – nawet (a może
zwłaszcza) podczas wojny – nie dzielą
się na bohaterów, zbrodniarzy i ofiary,
a mimo to denuncjator jest jednoznacznie
zły, a pomagający krystalicznie dobrzy.
Kiedy córka Ulmów, wskazując na
okop za polem, gdzie mordowano Żydów,
mówi do ojca: „tato, tam jest śmierć”, Józef Ulma przyjmuje na siebie rolę świadka: „ktoś przecież musi to zobaczyć, ktoś
musi to opowiedzieć”. Nasza pozycja nie
pozwala na świadczenie, nie mamy dostępu do tamtych wydarzeń. Jedynie archiwum – zdjęć, dokumentów – miałoby
być łącznikiem z tamtymi ludźmi; ale to
także złudzenie. W innej scenie Wiktoria mówi o konieczności fotografowania
codzienności – śmiechu, zabaw, radości,
„żeby dzieci pamiętały to, co na zdjęciach,
nie to, co za oknem”. I dlatego historia
rodziny Ulmów jest niemożliwa do opowiedzenia. Wybiórcze ślady przeszłości,
którzymi dysponujemy – i które same już
są skonstruowaną przez kogoś opowieścią
– mogą posłużyć jedynie do budowania
kolejnych interpretacji. Narracja Bukowskiego jest jedną z nich – co reżyser nie
do końca ujawnia.

Trzeci dzień Festiwalu Nowego Teatru zakończył recital rodowitej
rzeszowianki Gaby Janusz, która
wraz z pianistą Klaudiuszem Szpytmą przeniosła słuchaczy w krainę
aranżacji muzycznych z pogranicza jazzu, soulu i bluesa. Bardzo
dobrze znana lokalnej (i nie tylko)
publiczności wokalistka to absolwentka tutejszej Szkoły Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w klasie skrzypiec. Obecnie jest nauczycielką akademicką w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku, gdzie ukończyła wokalistykę jazzową. Na festiwalowy
wieczór artystka przygotowała zestaw utworów, na który składały się
przede wszystkim covery. Oprócz
nich publiczność mogła usłyszeć
jeden utwór z autorskiej płyty Gaby
Janusz – Chwile, które znasz.
Rozpiętość repertuaru, jaki wczorajszego
wieczoru zaprezentowała artystka, był
imponujący. Słuchacze mogli przekonać
się, że do autorskiej, utrzymanej w kameralnym stylu aranżacji można w ciekawy
sposób przystosować zarówno utwory
z muzyki popularnej, jak i arcydzieła tuzów soulu czy jazzu. Do tej pierwszej
grupy zaliczyć można interpretacje utworu
brytyjskiej piosenkarki Jessie Ware, Ain’t
Nobody (Loves Me Better) Felixa Jaehna
czy Testosteron Kayah. Reszta utworów
była swego rodzaju hołdem złożonym

fot. Konrad Knap

RELACJA / ESEJ
wybitnym muzykom, takim jak Louis
Armstrong, Aretha Franklin, Ray Charles
czy Andrzej Zaucha.
Na szczególną uwagę zasługuje świetny warsztat wokalny Janusz, szczególnie popisy scatu (techniki naśladowania
głosem instrumentów), co pozwoliło dostrzec nowy potencjał w dobrze znanych
utworach. Właściwie w każdym wykonywanym coverze Gaba Janusz w pewnym sensie prowadziła dialog, rozmawiała
z tekstem i jego oryginalnym wykonawcą, tworząc muzyczną, międzypokoleniową nić. Kameralna przestrzeń Parole
Art Bistro świetnie współgrała z nastrojem panującym podczas koncertu. Zimne, piwniczne mury ocieplał pełen pasji i emocjonalnego zaangażowania głos
wokalistki. Na słowa uznania zasługuje
również akompaniator Klaudiusz Szpytma, który świetnie prowadził artystkę,
ale i dawał się prowadzić jej w tworzeniu nastroju i intepretowaniu kolejnych
utworów.
Niespełna godzinny recital spełnił tego
wieczoru dwie ważne funkcje. Po pierwsze pozwolił na chwilę oderwać się od
teatralnego wiru wydarzeń, zrelaksować
się, przestroić skupiony na erudycyjnych
spektaklach umysł na zupełnie inne rejestry. Po drugie z pewnością przyczynił
się do wzbudzenia w jazzowych laikach
sympatii i zainteresowania tego rodzaju
muzyką. Ta zaś, jak chyba żaden inny
gatunek sztuki, pozwala na prawdziwą
wolność interpretacyjną i improwizacyjną. Koncert Gaby Janusz i Klaudiusza
Szpytmy świetnie uzupełnił festiwalowy
dzień o tak bardzo potrzebną chwilę zamyślenia i wyciszenia.

Wiktoria Tabak

Wiedeń czy (i) Rzym
Jep Gambardella jest głównym bohaterem oscarowego filmu Paolo
Sorrentino Wielkie piękno. To sześćdziesięciopięcioletni pisarz, który
w ciągu całego swojego życia wydał jedną powieść, a obecnie chwyta za pióro jedynie dla włoskiego
dziennika. Trwoni czas na okazyjnych przyjęciach wypełnionych po
brzegi słynnymi osobistościami: od
producenta zabawek, przez prostytutki, aż po kardynała. Swoją egzystencję poświęcił na poszukiwanie
wielkiego piękna, którego – jak sam
przyznał – nie odnalazł. Rzym, tak
samo, jak i ludzie w nim mieszkający, rozczarowuje. Gambardella nie
ma już złudzeń, że „wieczne miasto”
ostało się jedynie w nomenklaturze.
Narratorem Wycinki Thomasa Bernharda,
którą Krystian Lupa przeniósł na scenę
Teatru Polskiego we Wrocławiu, jest alter
ego autora o tym samym imieniu. Mężczyzna po latach wraca do Wiednia i przy
okazji pogrzebu przyjaciółki z młodości,
Joany, spotyka dawnych znajomych – samowolną arystokrację wiedeńską. Daje
się zaprosić na „wybitnie artystyczną kolację”, którą uświetnić ma wizyta aktora
Teatru Narodowego. Tam zajmuje miejsce
„w uszatym fotelu” i wykorzystuje zjadliwą krytykę jako narzędzie obronne przed
znienawidzonymi ludźmi.
Zdecydowałam się na zestawienie ze
sobą tych charakterów, ponieważ wydaje

mi się, że na wielu płaszczyznach ich żywot jest do siebie zbliżony. Obydwaj mężczyźni trudnią się pisarstwem, silnie też
wybrzmiewa u nich dekadencki światopogląd. Analizują otoczenie z poczuciem
rozgoryczenia i melancholii dochodząc do
wniosku, że prawdziwym wrogiem tego
społeczeństwa jest prawda.
Szerokość geograficzna jest jedną
z niewielu różnic pomiędzy elitą rzymską a wiedeńską. U Bernharda głównym
przedstawicielem austriackiej bohemy
jest małżeństwo Auersbergerów, rutynowo zajmujących się wydawaniem „artystycznych kolacji” dla godnych podziwu
– w ich mniemaniu – twórców. Stałym
bywalcem owych przyjęć był swego czasu
Thomas. Jednak niemożność zniesienia
ich kreacji spowodowała jego decyzję
o wyjeździe z miasta. Gdy po pewnym
czasie pisarz powraca do Wiednia okazuje
się, że światek, który opuścił, funkcjonuje
na identycznych zasadach jak przed laty.
Mężczyzna wyróżnia dwa typy osobowości. Ludzi obdarzonych rzeczywistym talentem, którzy swoje aspiracje wymienili
na nic nieznaczące ordery i nagrody, oraz
na tych niesłusznie przekonanych o własnej wielkości, prowadzących quasi-artystyczny żywot polegający na udawaniu,
że są czegoś warci. Dla nich wszystkich
największe znaczenie ma towarzystwo –
postrzegane jako lepsze, po brzegi wypełnione „sztuką”, które stało się jednak przyczynkiem obłędu. Przytłaczająca pustka
tej wegetacji obnaża się samoistnie przy
każdym wypowiadanym zdaniu. Przykładowo, do osiągnięć pisarki Jeannie Billroth (samozwańczej wiedeńskiej Virginii
Woolf) zaliczyć można tylko „Himalaje
sentymentalnego gadulstwa i produkcję
przeokropnego kiczu”1. Jednak nigdy nie
odpuszcza ona szansy na bycie w centrum
uwagi, nierzadko odsłaniając tym swój
dyletantyzm. Wiedeń przyciągnął młodych marzycieli, ale zamiast spełnienia
sprezentował im frustracje.
Podobnie rzecz się ma w przypadku
Rzymu, do którego dwudziestosześcioletni Jep Gambardella przybył z sercem
przepełnionym nadzieją na zostanie królem. Jednakże szybko dał się omamić
pokusom, jakie oferowało wieczne miasto i zaprzepaścił pisarską karierę. Przebudził się po prawie czterdziestu latach,
stwierdzając dekadenckim tonem, że „życie jest za krótkie, aby robić rzeczy, na
T. Bernhard, Wycinka, tłum. M. Muskała, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2011, s. 34.
1

Wycinka, fot. Natalia Kabanow
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które nie ma się dłużej ochoty”. Obecnie
znany bardziej jako towarzyski celebryta przeprowadza wywiady do włoskiej
gazety, obnażając pseudoartyzm przepytywanych. Włoch zdaje sobie sprawę,
w jakim otoczeniu funkcjonuje i dlatego
też w jednym ze swoich błyskotliwych
komentarzy stwierdza, że wszyscy są na
granicy rozpaczy, a jedynym remedium na
owo zło jest humor i towarzystwo. Ten sofistyczny żywot, choć jest piękny, zmierza
donikąd – zupełnie jak „imprezowe pociągi1”. Gambardella mimo umiłowania do
estetyki odkrywa, że w jego wieku samo
piękno już nie wystarcza. Funkcjonując
w epicentrum rzymskiej socjety, zyskuje
możliwość stawania się obserwatorem.
Wysnuwane przezeń wnioski nie napawają
jednak optymizmem. Dopytywany przez
dziennikarkę o drugą powieść odpowiada
pytaniem na pytanie: o czym miałby pisać,
skoro otacza go pustka? Owa diagnoza
jest kompatybilna z tą postawioną przez
Thomasa. Wyższe sfery są tylko wykreowanymi figurami zachowującymi się
tak, jakby coś osiągnęły, choć w rzeczywistości przypominają atrapy za wszelką
cenę próbujące ukryć rozgoryczenie, jakie
przyniosło im owe „wybitnie artystyczne życie”.
Reżyserzy obydwu dzieł tworzą antybohaterów zatrutych wielkomiejskim
szykiem. I choć są to postaci skonstruowane „na podobieństwo boga”, wzbudzają
głównie politowanie. Z właściwą dekadentom melancholią przekazują pewien
uniwersalizm ludzkiej egzystencji. Są manifestem piękna i bogactwa, a zarazem ich
krytyką. Misternie utkane włoskie kadry
Luci Bigazziego czy monumentalna scenografia Krystiana Lupy pozwalają przenieść się widzom do wiedeńsko-rzymskiego salonu i przekonać na własnej skórze,
jak wygląda powolny proces wzajemnego
wyniszczania się. A ten – powtarzając za
Gambardellą – jest zawsze taki sam. Chociaż jakie to ma znaczenie, jeśli życie „to
tylko sztuczka2”?

1

P. Sorrentino, Wielkie piękno, Włochy 2014.

2

Tamże.

Gorgonzola i parmigiano,
czyli o różnych teatrach
Wywiad z Michałem Zadarą, reżyserem spektaklu Orestes, przeprowadziła
Joanna Adamiec
W repertuarze Teatru Powszechnego
im. Zygmunta Hübnera w Warszawie
znajduje się obecnie inny pański spektakl Sprawiedliwość. Grający w nim
aktorzy wspominają o wystosowaniu
przez pana pozwu do prokuratury
o popełnieniu przez pewne (wskazane
w spektaklu) osoby zbrodni przeciwko ludzkości. Taki pozew został rzeczywiście złożony, czy jest on jedynie
fikcją teatralną?
Zawiadomienie do prokuratury jest zawiadomieniem, które piszę osobiście.
Nie zostało ono jeszcze wysłane, ale
wynika to tylko z faktu niewystarczającego literackiego dopracowania tekstu,
nad którym pracuję. Kiedy tylko pozew
będzie gotowy, zostanie złożony do odpowiedniego organu.
Czy podjęcie się przez pana wystosowania takiego pisma wiąże się z wiarą w sprawczość teatru, czy raczej
wprost przeciwnie?
Wiąże się to z doświadczeniem tego,
że teatr jest częścią rzeczywistości, ale
nie spowoduje sam z siebie żadnych
natychmiastowych zmian. W sytuacji
opisywanej w Sprawiedliwości mamy
udokumentowaną zbrodnię przeciwko ludzkości i nie informujemy o niej
prokuratury, zatem teoretycznie możemy sami zostać pozwani i stanąć przed
sądem. Dotyczy to nas jako twórców
posiadających takie badania i mówiących o sprawie ze sceny. Oskarżone
mogą być także osoby, które wybrały
się na spektakl, ponieważ również one
zyskują dostęp do tej wiedzy. Wynika to
z prawnych zapisów mówiących o tym,
że w sprawach o zbrodnie przeciwko
ludzkości istnieje społeczny i prawny
obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
W 2007 roku został pan laureatem
Paszportu „Polityki”. Czy uważa pan,
że obliguje go to w pewien sposób
do robienia teatru zaangażowanego
politycznie?
Nie odnoszę wrażenia, że Paszport „Polityki” dostają twórcy, którzy są zorientowani politycznie. Myślę, że choć

fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

jestem w grupie „bardziej zorientowanych”, to w uzasadnieniu mojej nagrody było zapisane, że jest ona przyznana
w uznaniu za traktowanie przeze mnie
teatru jako „przestrzeni wolności” – i nie
miało to za nic wspólnego z polityką.
Ale spektakle zaangażowane politycznie
dalej są przez pana tworzone...
To prawda, czasami robię spektakle polityczne, choć teraz pracuję nad operetką
Zemsta nietoperza w Teatrze Narodowym
w Warszawie, z kolei niedawno ukończyłem Krakowiaków i Górali w Teatrze
Muzycznym im. Danuty Baduszkowej
w Gdyni. Są to produkcje rozrywkowe!
Ale zgadzam się, że teatr jest zawsze polityczny, ponieważ zbiera się w nim trzysta
albo tysiąc osób, które razem czegoś wysłuchują. To już stanowi jakąś część życia
miasta, część życia „polis”, który to termin
jest źródłosłowem „słowa politycznego”.
Układając sobie to w ten sposób, widać
jak na dłoni, że wszystko, co dzieje się
wśród obywateli, jest nacechowane politycznością. Łącznie z decyzją, czy iść
do teatru na farsę czy tragedię. Te większe lub mniejsze deklaracje i doświadczenia z nich płynące odzwierciedlą się
potem w zachowaniu grupy – jako obywateli. Podsumowując, teatr jest zawsze
polityczny!
Pańskie spektakle wystawiane są w różnych częściach świata. Czy dostrzega
pan różnicę w ich odbiorze przez zagraniczne środowiska?
W każdym kraju teatr funkcjonuje inaczej
i podobnie jest w przypadku roli teatru
w społeczeństwie. Kształtuje się ona inaczej w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy w Polsce. Można powiedzieć, że
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w Stanach teatr jest jedną z subkultur, tak
samo jak są nią zwolennicy heavy metalu
czy amatorzy przyrody i ekologii. Natomiast w Niemczech chodzenie do teatru
jest nadal częścią rytuałów mieszczaństwa. Bardzo dużo osób uczęszcza tam do
teatrów regularnie i traktuje tę czynność
jako przejaw życia towarzyskiego. Mam
wrażenie, że w Polsce chodzenie do teatrów jest czymś, co wyróżnia inteligencję
spośród reszty społeczeństwa, jest pewnego rodzaju znacznikiem tej przynależności. Wydaje mi się, że z punktu widzenia
twórcy najbardziej ekscytujący jest teatr
niemiecki, ponieważ w nim najwięcej się
gra, stawki są najwyższe i trzeba liczyć
się z największą konkurencją na rynku.
Wydaje mi się, że w Polsce mamy tendencję chodzenia do teatru również po
to, by budować swój wizerunek jako
osoby elokwentnej, zainteresowanej
kulturą i sztuką, aby udowodnić swoją
wyjątkową pozycję społeczną.
Myślę, że pójście do teatru, aby móc
potem o tym porozmawiać, jest jedną
z najważniejszych jego funkcji. Jeśli
ludzie chcą rozważać to, co widzieli, to
jest to rzeczą wspaniałą. Dlatego uważam, że zawsze po spektaklu powinniśmy udać się na kolację albo wino ze
znajomymi.
Orestes jest spektaklem realizowanym
przez CENTRALĘ. Czy sposób pracy
z niezinstytucjonalizowanym zespołem
różni się znacząco od pracy w teatrze
repertuarowym?
CENTRALA jest instytucją, bo są nią jakiekolwiek powtarzalne, ustrukturyzowane zachowania ludzkie. Instytucjonalność
polega na pewnej zasadzie powtarzalności.
CENTRALA jak najbardziej wpisuje się
w tę definicję, ale w sensie prawnym jest
fundacją, nie miejskim ani państwowym
teatrem. Wiąże się to z olbrzymią wolnością. Mamy prawo decydować samodzielnie, co chcemy robić, nie jesteśmy
w żaden sposób zniewoleni, nie mamy regularnych, czyli zinstytucjonalizowanych
form finansowania, a więc sami musimy
wymyślić, skąd wziąć pieniądze na realizację danego projektu. Za każdym razem rozgrywa się to inaczej. Zaczyna się
od tego, że wymyślam temat, a do niego
dopasowuję producentów, miejsce, cenę
biletów, potencjalnych odwiedzających.
Dopiero to wszystko razem składa się
na projekt.

Katarzyna Bolec

Powiedz mi, skąd jesteś
Latem 2014 roku w słoneczny sierpniowy dzień wybrałam się do Tyczyna, miasteczka położonego niedaleko Rzeszowa, na zwiedzanie
Muzeum na Kółkach – ekspozycji
mobilnej Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN. W przestrzeni niewielkiego kontenera zgromadzono
różne eksponaty związane z kulturą
żydowską, m.in. tradycyjne wycinanki wykonywane przez mężczyzn,
które przyklejano do szyb na Święto
Kuczek oraz zachowane rysunki żydowskiej dziewczynki Berty Rosenberg. W trakcie zwiedzania ekspozycji można było napisać swoje imię
w drukowanym hebrajskim oraz posłuchać o tym, jak wyglądało życie
Żydów w Polsce w dwudziestoleciu
międzywojennym. Muzeum na Kółkach odjechało i tylko pamiątkowa
pocztówka z wnętrzem synagogi
w Łańcucie przypominała mi o wizycie na objazdowej wystawie.
Kilka lat później na urodziny dostałam
książkę Stacja Muranów Beaty Chomątowskiej, w której autorka obszernie i z
reporterską dociekliwością opisuje historię warszawskiej dzielnicy zbudowanej na
gruzach żydowskiego getta. W opowieści
zainteresowały mnie relacje osób, które
wprowadziły się do bloków położonych
bezpośrednio przy ostatnich ruinach getta.
Współcześni mieszkańcy dawnej dzielnicy żydowskiej wspominali, jak jeszcze
wiele lat po wojnie w piwnicach muranowskich bloków znajdywali dobrze zachowane przedmioty, takie jak stare monety i obrazy. Niektórzy przywoływali
powtarzane z ust do ust miejskie legendy
o zakopanych pożydowskich skarbach.
Najbardziej jednak interesujący był opis
badań zleconych przez Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN, mających na
celu sprawdzić, co dzisiejsi mieszkańcy
Muranowa myślą o swojej dzielnicy i jej
żydowskiej historii. Każda z poddanych
obserwacji osób otrzymała mapę, na której miała zaznaczyć obszar przedwojennej
dzielnicy żydowskiej i getta. Większość
ankietowanych miała trudności z prawidłowym określeniem tych granic. Jeszcze
bardziej zastanawiające były wyniki testów opracowanych przez Szymona Płóciennika, licealistę z Zielonej Góry, które
przeprowadzone zostały wśród uczniów

szkół z terenów dawnego getta. Uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie: „czy
to, że szkoła działa na terenie dawnego
getta, ma dla Was znaczenie?”. Odpowiedzi były różne, ale z książki Chomątowskiej dowiadujemy się, że tzw. „gettowa
przeszłość” dzielnicy, w której chodzą do
szkoły, miała znaczenie tylko dla jednej
czwartej badanych1.
Zastanowiło mnie, jak wyglądałyby
wyniki takich badań w Rzeszowie, zwłaszcza, że przed drugą wojną światową miasto
zamieszkiwała ogromna liczba ludności
żydowskiej. Większość Rzeszowian z pewnością zna takie miejsca jak Plac Ofiar Getta, przy którym umieszczona jest tablica
upamiętniająca wywózkę Żydów do obozu
zagłady w Bełżcu, Budynek BWA (dawną
synagogę staromiejską) i pub Stara Drukarnia przy ul. Bożniczej, znajdujący się w kamienicy sąsiadującej z dawnym budynkiem
Bożnicy (dzisiaj Archiwum). Przez wiele
lat byłam przekonana, że przedwojenna
dzielnica żydowska w Rzeszowie obejmowała niewielki obszar budynków synagogi
i jej okolic. Dopiero z portalu Wirtualny
Sztetl dowiedziałam się, że jej obszar był
o wiele większy i obejmował niektóre ulice
przylegające do samego centrum. Ku mojemu zaskoczeniu, ulica Baldachówka, na
której mieszkali moi dziadkowie, stanowiła ścisłe centrum getta w ostatnim okresie
jego istnienia. W domu niewiele się o tym
mówiło. Dziadkowie, którzy wprowadzili się w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku do nowego bloku będącego przedłużeniem starej kamienicy, tzw. plomby, nie
mieli czasu ani ochoty na przywoływanie
pamięci o tragicznym losie żydowskich
mieszkańców swojej ulicy. W Rzeszowie
takich rodzin jak moja – niezdających sobie
sprawy, jak duże było getto, jest z pewnością więcej. Większość moich znajomych
brała udział w Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i nieraz przesiadywała
w klimatycznych knajpkach na Kazimierzu, chłonąc uroki tej dawnej żydowskiej
dzielnicy. Mało kto z nich jednak wie, że
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
mieści się w dawnym budynku żydowskiego Domu Ludowego.
Od jakiegoś czasu w Rzeszowie zaczyna organizować się akcje upamiętniające
1
B. Chomątowska, Stacja Muranów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.
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historię i kulturę polskich Żydów. Co ciekawe, odchodzi się o utrwalania pamięci
o społeczności semickiej wyłącznie w kontekście Zagłady – czego przykładem jest
festiwal W samo południe. Fred Zinnemann wraca do Rzeszowa, poświęcony
pamięci reżysera m.in. takich filmów jak
Dzień szakala, W samo południe czy Stąd
do wieczności. Dotychczas o rzeszowskich
korzeniach tego twórcy wiedziało niewiele
osób. Nic dziwnego, sam Zinnemann za
miejsce swojego urodzenia podawał Wiedeń. Tymczasem słynny reżyser mieszkał
w kamienicy przy rzeszowskim Rynku.

W programie festiwalu, oprócz projekcji
filmów, znalazła się wystawa Na Twojej
ziemi przyszło mi śpiewać pieśń Twojego
kraju, przedstawiająca losy wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego z terenów
dzisiejszego województwa podkarpackiego. Wśród nich są m.in. Arthur Miller –
dramatopisarz czy Izydor Izaak Rabi – noblista w dziedzinie fizyki jądrowej.
Wczoraj zobaczyliśmy spektakl Sprawiedliwi. Historia Rodziny Ulmów w reżyserii Beniamina Bukowskiego opowiadający o wydarzeniach, które miały miejsce
w Markowej koło Rzeszowa. W 1944 roku

za ukrywanie Żydów wymordowano tam
całą rodzinę Ulmów, w tym sześcioro
dzieci. Bo przecież, gdy mówimy o sprawach dotyczących narodu żydowskiego,
nie można pominąć wątku tych Polaków,
którzy z narażeniem życia ratowali Żydów.
Przedstawienie Bukowskiego jest nie tylko próbą rekonstrukcji wydarzeń w Markowej, ale przede wszystkim refleksją na
temat mechanizmów zacierania się pamięci
nie tylko o straszliwych zbrodniach, ale
również o pięknych czynach.

źródło: Facebook/PILNE: Krystian Lupa powiedział

KOLOROWANKA I ZGADYWANKA
1. Pokoloruj świat teatru na
żółto i na niebiesko, bo w przyszłym sezonie być może będzie
kiepsko!
2. Pośród plażowiczów odnajdź przynajmniej: trzech
reżyserów, jedną reżyserkę,
jednego krytyka teatralnego
i jednego dyrektora teatru.
Powodzenia!

Przykładowe odpowiedzi: Michał Centkowski (krytyk), Bartosz Szydłowski (dyrektor), Radosław Rychcik, Krzysztof Garbaczewski, Michał Borczuch (reżyserzy), Ewelina Marciniak (reżyserka)

Wydawca: TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE
Dyrektor Jan Nowara
ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów
tel. 17 853 20 01 wew. 330, 341 tel./fax 17 853 22 52
bilety@teatr-rzeszow.pl
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