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BYĆ MOGŁO

Według teorii Haydena White’a histo-
ria jest narracją, a do jej opowiada-
nia wykorzystujemy cztery językowe 
tropy: metaforę, metonimię, synekdo-
chę oraz ironię. Twórcy Karskiego... 
zdecydowanie faworyzują ironię, nie-
ustannie podważając i rozbrajając za 
jej pomocą swoją opowieść. Sytuacja, 
w której Janowi Karskiemu udało się 

przekonać Roosevelta o konieczności 
zareagowania na niemieckie obozy 
zagłady została w spektaklu zaledwie 
naszkicowana, i to w dodatku w bar-
dzo przerysowany sposób. Przedsta-
wiona alternatywna historia jest narra-
cją pokawałkowaną i niespójną, pełną 
dziur i białych kart. Trudno więc z niej 
złożyć jakiś sensowny obraz kreowa-

nej przed nami rzeczywistości. Forma 
przedstawienia odzwierciedla te bra-
ki – kolejne sceny bezładnie mieszają 
się ze sobą, a często funkcjonują jak 
gdyby zupełnie odrębnie. Trudno z tej 
wizji wydobyć jakikolwiek sensowny, 
przemyślany komentarz do biografii 
Karskiego czy też powojennej recepcji 
jego szpiegowskich dokonań. 

Otrzymujemy jednak pewne szczą-
-tkowe informacje. W ramach historii 
nieprawdziwej tytułowy bohater jest 
otoczony niemal nabożnym kultem, 
a cały świat żyje w pokoju i demo-
kracji, których opis brzmi jak marze-
nie średnio rozgarniętej kandydatki 
na Miss Świata. Naszymi przewod-
nikami po cukierkowo doskonałym 
świecie są trzy bezimienne postaci, 
ubrane w srebrne, kampowo-futury-
styczne kostiumy. Opisują oni wy-
cieczki biura Karski Express Holiday 
i rozliczne atrakcje, które można w ich 
ramach zobaczyć. Wszyscy celebrują 
bohaterstwo emisariusza i egzystują 
w zgodzie, bez traum nie do przepra-
cowania. Perfekcyjne życie ma jednak 
mały haczyk – podobnie jak w Żonach 
ze Stepford nieodparcie wydaje się, 
że bohaterowie ukrywają mroczne, 
a wręcz totalitarne oblicze systemu, 
w jakim żyją.

Mimo (a może właśnie z powodu) 
tych dyskretnych przesłanek jedna 
z postaci wyraża całą serię wątpliwo-
ści co do domniemanego bohaterstwa 
Karskiego. W połączeniu z otaczającą 
go idolatrią tworzy to niezbyt pozy-
tywny wizerunek tytułowego boha-
tera. Przełamuje go nieco opowieść 
o jego zatrzymaniu przez Gestapo 
i ucieczce z pomocą AK. Scena utrzy-

Historie alternatywne kreują obraz świata takiego, jakim 
mógłby on być. Zazwyczaj po to, aby ustawić „prawdziwą” te-
raźniejszość w innej perspektywie. Problem z Karskiego Histo-
rią Nieprawdziwą polega na tym, że brak w nim pomysłu na 
refleksję nad naszą rzeczywistością czy też krytyczny wobec 
niej komentarz. Inna wersja historii wydaje się tu powołana 
do życia w sposób żałośnie szczątkowy i nie do końca przemy-
ślany.

Aleksandra Spilkowska
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mana jest w konwencji komiksowej. 
Żywe obrazy tworzone przez aktorów 
zmieniają się po kilkusekundowym 
wyciemnieniu, pojawiają się przy nich 
(trzymane na kijkach) dymki i inne ty-
powe dla komiksu znaki. Scena dobrze 
pokazuje pewne zawłaszczenie narra-
cji o drugiej wojnie światowej przez 
popkulturę i jej specyficzne, zawarte 
w komiksach o herosach rozumienie 
bohaterstwa. 

Na uwagę zasługuje także prosta, 
ale przejmująca scena, w której akto-
rzy opowiadają o dwóch esesmanach 
idących przez getto warszawskie. Je-
den z nich wyciąga pistolet i strzela 
– właściwie dla zabawy. Agata Gro-
bel opowiada zdarzenie z perspektywy 
śmiercionośnej kuli. W tym czasie jej 
sceniczni koledzy, Bogusław Kudłek 
i Robert Mania stoją nieruchomo, 
trzymając w rękach czerwone baloni-
ki w kształcie serduszek. To, co zrobią 
za chwilę jest bardzo przewidywalne, 
ale przez to niezwykle dramatyczne i – 
jednak – poruszające. Baloniki pękają 
z przerażającym dźwiękiem, przy-
wodzącym na myśl właśnie wystrzał 
z pistoletu.

Obok scen udanych znajdują się 
jednak inne, zupełnie kuriozalne. Naj-

Karskiego Historia Nieprawdziwa 
autorstwa Szymona Bogacza zainsce-
nizowana przez Julię Mark, to histo-
ria na opak, w której autorzy chętnie 
żonglują nie tylko historycznymi fak-
tami, ale i teatralną konwencją. Karski 
(prawdziwe nazwisko: Kozielewski) 
jest bohaterem wielu filmów, tych 
fabularnych i tych dokumentalnych. 
Stał się ikoną, gwiazdą światowego 
formatu. W jego świecie Holocaust 
nie doszedł do skutku. Udało mu się 
namówić aliantów do działania. Świat 

dziwniejsze jest chyba pojawienie się 
ni z tego, ni z owego układu tanecz-
nego do piosenki Michaela Jackso-
na. Tego rodzaju nieprzystających do 
siebie elementów jest więcej. Kolejne 
sekwencje łączy właściwie tylko na-
wracające przez cały spektakl pytanie 
„co by było, gdyby Karskiemu się nie 
udało?”. Tylko po co je zadawać, sko-
ro wszyscy znamy na nie odpowiedź? 
Tworząc alternatywną wersję historii 

LUKIER I CUKIER PUDER
Witamy w strefie zero. Już we foyer dostajemy jasny sygnał, że 
opowieść o Janie Karskim, której za chwilę doświadczymy, nie 
będzie klasyczną „biografią bohatera”. Twórcy dokonują de-
montażu postaci słynnego emisariusza politycznego, traktując 
go jako pretekst do rozmowy na temat Zagłady. 

Marcin Miętus
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Jana Karskiego, należałoby chyba 
zająć się inną kwestią: „co by było, 
gdyby mu jednak uwierzono i zadzia-
łano?”. Na to pytanie nie otrzymujemy 
jednak satysfakcjonującej odpowiedzi.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
w Jeleniej Górze
Karskiego Historia Nieprawdziwa
reżyseria: Julia Mark

przedstawiony to świat odwrócony, 
równoległy do naszego, co zostało 
podkreślone między innymi przez sce-
nografię. Gdy metalowa kurtyna pod-
nosi się, oczom publiczności ukazuje 
się pusta widownia, uwydatniająca 
jeszcze bardziej przeciw-historyczny 
wymiar rozgrywającej się na scenie 
opowieści. Nieobecni świadkowie 
zdarzeń zgodnych z rzeczywistością 
skontrastowani zostali z nami – widza-
mi, których doświadczenia historycz-
ne zostały wyparte lub wymazane. 

Forma spektaklu jest, by tak rzecz, 
nietypowa: miejscami przypomina 
kabaret. Więcej tu ironii i żartów 
niż chociażby w słynnym Kabarecie 
Boba Foss’a, co nie znaczy, że temat 
Zagłady został zbanalizowany lub 
potraktowany prześmiewczo. Twór-
cy redefiniują bowiem niektóre mity 
narosłe wokół totalitaryzmu, drugiej 
wojny światowej, a zwłaszcza postaci 
Jana Karskiego. Julii Mark, w mówie-
niu o odpowiedzialności za najwięk-
sze ludobójstwo w historii, udaje się 
uniknąć prostej demagogii. W uwikła-
ną w dyskurs o (post)pamięci historię 
tytułowego bohatera wpleciono cytaty 
z popkultury. Króluje estetyka kiczu. 
Kostiumy, makijaż, aktorska ekspre-
sja oraz muzyka – to wszystko rodem 
ze „złej sztuki”. Twórcy spektaklu, 
szczęśliwie, nie boją się czerpać z jej 
bogactwa. Piosenka Michaela Jackso-
na o podróży do nienazwanego miej-
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ODWRÓCONY 
KARSKI

Często sięgasz po współczesne tek-
sty, czasami początkujących dra-
matopisarzy, Mateusza Pakuły czy 
Szymona Bogacza. Dlaczego?
Pewnie to jest kwestia pokolenia 
i komfortu pracy z dramatopisarzem, 
z którym współpraca może przebiegać 
na bieżąco. Takie są też zapotrzebo-
wania rynku, mówiąc brutalnie. Dy-
rektorzy proponują mi teksty współ-
czesnych dramatopisarzy, więc tym 
się zajmuję.

A jak było w przypadku Karskie-
go Historii Nieprawdziwej? W 2014 
roku odbywały się obchody setnej 
rocznicy urodzin Jana Karskiego. 
Czy to jedyny powód, dla którego 
zajęłaś się tym tekstem?

Anna Bajek

Z Julią Mark, reżyserką spek-
taklu Karskiego Historia Nie-
prawdziwa, rozmawia Anna 
Bajek.

sca w kontekście wywozów Żydów do 
obozów zagłady nabiera zupełnie no-
wego znaczenia, podobnie zresztą jak 
kultowa Casablanca z Humphreyem 
Bogartem. Czy film z 1942 powstałby 
w takim kształcie, gdyby świadomość 
Amerykanów o rozgrywających się 
w tym czasie wydarzeniach w Europie 
Środkowej była inna?

Jeleniogórski teatr przywiózł do 
Rzeszowa intrygujący, przewrotny 
spektakl, poruszający trudne tematy 
w sposób nieoczywisty. Chęć stworze-
nia czegoś oryginalnego niewielkimi 
środkami (twórcy przyznali, że pra-
cowali po godzinach z ograniczonym 
budżetem) opłaciła się, bo pomimo 
inscenizacyjnej skromności, u młodej 
reżyserki widać znakomite wyczucie 
sceny. Mark odbrązawia bohatera, 
dając do zrozumienia, że nie chodzi 
jej o budowanie pomników. Twórców 
Karskiego… nie interesuje bowiem fo
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narracja wyprowadzona z podręczni-
ków do historii. Całość ubierają w ko-
stium groteski, balonów, wstążek i zło-
tych piór. Nie brakuje nawet cekinów 

i brokatu. Czemu twórcy zdecydowali 
się na taką, a nie inną konwencję? Bo 
mogli. Witamy w krainie demokracji, 
lukru i cukru pudru.

Jul ia  Mark,  fot.  Maciej  Mikulski

Oczywiście to był jakiś impuls, któ-
ry spowodował nasze działania. Przy 
okazji złożyło się tak, że pracowałam 
nad tekstem Autobus Lukasa Bärfussa 
w  Jeleniej Górze i wtedy mieliśmy 
okazję porozmawiać z Szymonem 
o tym, co nas nurtuje w historii. Ten 
temat powraca też w naszej obecnej 

realizacji. Pracujemy nad Nocami 
i dniami – to jest opowieść o mecha-
nizmach historii, ale też o budowaniu 
stereotypów, pomników w naszych 
głowach. 

Szymon Bogacz jest odpowiedzialny 
za muzykę w spektaklu, przygoto-
wał również tekst. Czy opracowali-
ście go wspólnie na scenę?
Tak. To była specyficzna praca, bo 
przedstawienie powstało jako inicjaty-
wa aktorska. Właściwie pracowaliśmy 
w sześć osób – z aktorami, Szymonem 
i dramatopisarką Zuzą Bućko, będąc 
właściwie cały czas razem. Wspólnie 
podejmowaliśmy wszystkie decyzje, 
które wpłynęły na ostateczny kształt 
spektaklu.

Poza reżyserią, zajęłaś się jeszcze 
kostiumami. Powiesz coś o inspira-
cjach?
Na pewno jest tam gdzieś wpisane 
odwołanie zarówno do filmu Kabaret 
Boba Fosse’a, ale też do Davida Bo-
wie’go. Ten nasz spektakl jest mocno 
związany z popkulturą. To są takie 
podstawowe tematy, na których styku 
powstały nasze kostiumy. Oczywiście 
miało to też związek z niskim budże-
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media, ale one także zostały wprowa-
dzone z powodu konstrukcji samego 
tekstu. Wydawało mi się, że niektóre 
wątki będzie można poprowadzić czy-
telniej przy użyciu multimediów. Co 
to jest „nowy teatr”? Mam wrażenie, 
że to jest po prostu teatr naszych cza-
sów i jest nieodłącznie z nimi zwią-
zany. Wszystko jest w jakimś sensie 
współczesne, bo jest czytane przez 
nas, współczesnych.

tem, więc trzeba było zrobić wszystko 
tak, żeby nie nadwyrężać kosztów.

Jak myślisz – skąd zaproszenie na 
ten festiwal? Co rozumiesz przez 
sam przymiotnik „nowy” w odwo-
łaniu do tej realizacji? Już wspomi-
nałaś, że pracowaliście kolektywnie 
w młodym zespole.
Ważnym elementem jest też popkul-
tura, która była inspiracją do kon-
struowania tego spektaklu. Również 

Reżyserujesz też przedstawienia 
w teatrach lalkowych, robisz przed-
stawienia dla dzieci. Czy wpływa 
to jakoś na Twoje prace w teatrach 
dramatycznych?
Myślę, że to ma związek z moją osobo-
wością. Trochę jak dziecko, szybko się 
nudzę, a trochę jak pokolenie MTV- 
wychowałam się na kulturze teledy-
sku – wydaje mi się, że stąd te zmia-
ny. Poza tym fascynuje mnie literatura 
dziecięca. Odkąd jestem dorosła i czu-
ję się trochę starzej, częściej sięgam do 
takich tekstów i doceniam ich wartość.

Przeglądając recenzje z Karskiego 
Historii Nieprawdziwej natknęłam 
się parokrotnie na sformułowanie 
„odwrócony świat”. Widownia znaj-
duje się na scenie – mogłabyś jakoś 
rozwinąć ten temat?
Na którejś z prób generalnych dotar-
ło do mnie, że my próbujemy doko-
nać jakiegoś rodzaju rekonstrukcji. 
Upraszczając – to tak jakby Ci, któ-
rzy żyją kilkaset lat po nas, próbowali 
na podstawie kilku faktów zrekon-
struować wydarzenia Holokaustu. 
My w ten sposób sprawdzamy, na ile 
obiektywna może być historia, a na ile 
jest interpretacją, odbiciem.

PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA 
NIE PRASUJE SAM
Współczesnym wcieleniem romantycznego mitu bohaterskiego 
powstańca jest postać żołnierza, wyjeżdżającego na zagraniczne 
misje wojskowe. W takim wydaniu nowy bohater staje się spiżową 
figurą i narodową świętością. Nasi chłopcy! 

Katarzyna Oczkowska

Piotr Ratajczak w ekranizacji dramatu 
Piotra Rowickiego Chłopiec malowa-
ny zauważa, że na każdej powierzchni 
nieuchronnie pojawiają się rysy. De-
konstruuje uwspółcześniony roman-
tyczny mit poprzez zarzucenie wiel-
kich narracji na rzecz poruszania się 
w obszarze marginesów. Przywołuje 
to co wyparte, czego nigdy nie chcemy 
usłyszeć. Tak jak matka nie żyjącego 
syna prosi, aby nie informowano jej 
o śmierci pierworodnego – bo jak te-

raz będzie funkcjonować? Dla kogo 
gotować rosół i smażyć schabowego? 
Nie chce słyszeć tego tak bardzo, że 
aż zabija posłannika złych wieści. Nie 
przyjmuje do wiadomości tego, że jej 
syn nie był złotym chłopcem, który 
zginął na minie („Oni wszyscy giną 
na minach”), ale robił to, co pozosta-
li – pił, ćpał, gwałcił. Podniosły ton 
miesza się u Ratajczaka z groteską. 
Chłodny spokój z przerażającym sza-
leństwem czy wreszcie rzeczywistość 

z nie dającą spokoju fantazją – umarli 
pojawiają się wśród żywych. 

Żaden z bohaterów Chłopca ma-
lowanego nie jest wolny od psy-
chicznych anomalii – efektu na-
znaczenia w taki czy inny sposób 
przemocą i cierpieniem. Począwszy 
od pogrążonej w apatii i samotności 
matki, której wydaje się, że wciąż 
oczekuje syna, poprzez młodego 
żołnierza nieświadomego wyboru 
życiowej drogi, po jego starszego 
kompana, ukrywającego swoje 
nieprzystosowanie do rzeczywistości. 
Dramat każdego z nich Ratajczak 
eksponuje poprzez detale. Prasowa-
nie koszuli przez matkę, wygładzanie 
każdego jej mankietu, bo przecież to 
takie uspokajające, jest jak wygładza-
nie fałdek rzeczywistości. Ta przy-
jemność okazuje się równocześnie 
obowiązkiem – żaden mężczyzna nie 
prasuje sam, gdy ma do tego kobietę. 
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Następnie przychodzi pora na strach 
nowicjusza, który otrzymał rozkaz 
poinformowania kobiety o stracie i ne-
gacji wszystkiego. Nie usiądzie przy 
stole, nie zje rosołu. U starego wygi 
zauważamy natomiast niepokojącą 
mimikę. Spłoszone spojrzenia na prze-
mian ze słowotokiem. Ma po prostu 
rozchwianą osobowość. Ale spokoj-
nie, wszystko wróci do normy, kiedy 
skończy leczenie psychiatryczne.

Historia opowiedziana przez Ra-
tajczaka jest niezwykle dopracowa-
nym obrazem, każdy element, detal, 
grymas twarzy wydaje się trafiony 
w punkt. Tę zgrabną kompozycję za-
burza jedynie końcowa scena, przeno-
sząca nas w świat imaginacji. Matka 
z umarłym synem – prawie jak pieta. 
Niepotrzebna alegoryzacja rozmywa 
nieco perspektywę dnia codziennego. 
Bo przecież to codzienne lęki są naj-
większym przekleństwem. fo
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KARSKI NASZ 
WSPÓŁCZESNY?
Wzbudzająca kontrowersje 
postać Jana Karskiego w spek-
taklu Magdaleny Łazarkiewicz 
przefiltrowana została przez 
współczesną wrażliwość. Teatr 
miesza się w  nim z  literaturą 
faktu, film fabularny z archiwal-
nymi nagraniami. 

Marcin Miętus

„Ja byłem płytą gramofonową w cza-
sie wojny. Byłem niczym, zwyczajną 
skrzynką na listy” – słowa Karskiego 
otwierające spektakl oddają charak-
ter spojrzenia na emisariusza Polski. 
Kolejne wypowiedzi, kroniki, archi-
walne zdjęcia stanowią ważny punkt 
odniesienia w spektaklu Łazarkiewicz. 
Główni bohaterowie, Olga i Luk, krą-
żą wokół tytułowej postaci, przygo-
towując jego filmową biografię. Nie 
chcą mu jednak budować pomnika. 
Zastanawiają się – a my wraz nimi – na 
ile heroiczna postawa Karskiego kore-
sponduje z wrażliwością współczesne-
go widza. Czy dotyka ich osobiście?

Postać Karskiego staje się nośni-
kiem pamięci, w pewnym momencie 
nawet ożywionym – w fabularyzo-
wanym dokumencie, który tworzą 
młodzi filmowcy, w rolę emisariu-
sza wciela się Łukasz Simlat. Łazar-
kiewicz przed rozpoczęciem zdjęć 
przyznała, że pomocne były dla niej 
rozmowy z aktorami o Karskim, 
przede wszystkim w kontekście od-
działywania jego losów na dzisiej-
szych Polaków. Część z ich dialogów 
włączona została do scenariusza, co 

wydaje się słusznym rozwiązaniem, 
choć w niektórych scenach spekta-
klu, zrealizowanego w koprodukcji 
TVP z Narodowym Instytutem Au-
diowizualnym, miejscami zwyczajnie 
zgrzyta. Na szczęście Julia Kijowska 
i Piotr Głowacki robią co mogą i wy-
padają wiarygodnie. To dwójka bar-
dzo zdolnych aktorów, którzy nawet 
banalny wątek romantyczny potra-
fią rozegrać bez zbędnych pretensji. 

Sprawnie zrealizowana produkcja 
przypomina bardziej film niż trady-
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FANTA Z JE… 
DZIECKA?
Świat dziecięcych igraszek czę-
sto przypomina pole walki. Gdy 
przyglądają mu się dorośli, nie-
winna z pozoru zabawa w woj-
nę może stać się przyczynkiem 
do poważnej rozmowy na te-
mat życia i śmierci oraz zasad-
ności konfliktów zbrojnych. 
Wszystkie te tematy znajdzie-
my w  sztuce W  naszym piecu 
pokojowym Weroniki Murek. 
Performatywne czytanie tekstu 
zostało przygotowane przez 
aktorów Teatru im. Wandy Sie-
maszkowej. 

Anna Petynia

cyjną rejestrację spektaklu, do której 
jesteśmy przyzwyczajeni. Ruchoma 
kamera podążą za bohaterami, opro-
wadzając nas po chłodnych wnętrzach 
biur, nowoczesnego squata, szarych 
ulic. Dominują naturalne oświetlenie 
i częste cięcia montażowe. Optyka 
zmienia się, gdy na pierwszym planie 
pojawia się kręcony film o Karskim, 
zdjęcia nabierają bardziej statycznego 
charakteru, reżyserka przenosi nas na 
metapoziom, który w zestawieniu z ar-

fo
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Dziecięcy pokój. Dokładniej – chło-
pięcy. Porozrzucane zabawki, klocki 
Lego, cztery ołowiane żołnierzyki, 
porcelanowa laleczka bez nogi, mysz-
ka nakręcana kluczykiem. Stapiają 
się tutaj równocześnie dwa światy – 
współczesny, czas konfliktu zbrojnego 
w Iraku (autorka odważnie nazywa tu 
obecność polskich żołnierzy w tym 
kraju mianem okupacji) i przeszły, 
sięgający Auschwitz-Birkenau i hi-
tlerowców. Uderza w tym wszystkim 
spore podobieństwo sytuacji. Loso-
wość życia podkreśla powracająca 
wyliczanka, która zawsze kończy się 
śmiercią któregoś z bohaterów dra-
matu. 

prawdę obawiamy się mówić. Bardzo 
sprawnie ubiera w słowa lęk przed 
śmiercią, a także strach przed byciem 
innym. Obserwujemy rozpaczliwe 
poszukiwanie akceptacji, kogoś, kto 
będzie do nas podobny – nie tylko fi-
zycznie (żołnierz bez nogi i ołowiana 
baletnica), ale także ideologicznie. 
To taka ucieczka przed samotnością. 
Ucieczka bezcelowa, żmudna, skaza-
na na niepowodzenie. Bo w obliczu 
śmierci i tak jesteśmy samotni. 

chiwalnymi nagraniami dotyczącymi 
polskiego agenta nadaje tym ostatnim 
ciekawy odcień.

W myśleniu o bohaterach, odwa-
dze i patriotyzmie dużo się według Ła-
zarkiewicz w polskim społeczeństwie 
zmieniło. U jej bohaterów próżno szu-
kać pozytywnych pobudek dotyczą-
cych tworzenia filmu o heroicznych 
czynach rodaka, to raczej chłodna 
kalkulacja, mająca przysłonić ich ego-
izm oraz utratę wiary w jakiekolwiek 

ideały. Reżyserka obnaża również nie-
zdecydowanie oraz niedojrzałość mło-
dych ludzi, co dobrze oddają słowa 
bohaterki granej przez Kijowską. Gdy 
Karski podjął się misji, która uczyniła 
z niego symbol walki z totalitaryzmem 
miał 27 lat. Olga w pewnym momen-
cie mówi do Luka: „Wtedy dwudzie-
stosiedmiolatek to był dojrzały facet, 
trochę się pozmieniało”. 

Świat dziecięcej fantazji z per-
spektywy dorosłego nie jest już pełen 
niewinności i naiwności. Patrzymy 
bowiem z boku na bezwzględną 
rozgrywkę, w której główną stawką 
jest ludzkie życie. Oglądamy formę gry 
przypominającą koło fortuny, chociaż 
brakuje tu mechanizmu losującego 
cyferki. Zamiast niego mamy dwie 
dziecięce rymowanki, które odnoszą 
się do wojennej rzeczywistości. 

Weronika Murek w ten lekki spo-
sób ujmuje tematy, o których tak na-
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PO CO DO TEATRU? PORADNIK  
ASPIRUJĄCEGO HIPSTERA
Masz już Ray Bany, kupujesz kawę w Starbucksie, broda za-
puszczona lub w przypadku dziewcząt – włos rozczochrany 
(najlepiej pod czapką beanie)? Wszystkie wernisaże już były, 
wino wypite, sztuka obejrzana, w kinie żadnego nowego Xa-
viera Dolana? No to może do teatru?

Każdy aspirujący do miana hipstera 
musi od czasu do czasu skoczyć do 
teatru. Albo podjechać na deskorol-
ce, tudzież rowerze z koszykiem. Do 
torby można też upchnąć jakiegoś 
małego pieska lub kotka. To skandal 
przecież zostawiać milusińskich na 
tak długo w domu. Zresztą wypada-
łoby, żeby Azor czy inny Filemonek 
też poprzebywali wśród kultury wyso-
kiej i ludzi z towarzystwa. No i moż-
na zrobić fotkę na Instagram #kotd-
nia. Ale dość już o zwierzakach, bo 
pora omówić najbardziej hispterską 
z hipsterskich stylizacji – outfit do 
teatru. Chłopcy koniecznie z wąsami 
á la Salvador Dali – uniesione dzię-
ki żelowi, gumie lub innemu specy-
fikowi. Natomiast włosy w nieco in-
nej stylistyce – na Wehrmacht, czyli 
ulizane do tyłu. Niby nic nowego, bo 
to wszystko obraz dnia codziennego, 
ale w przypadku teatralnego wypadu 
musi być bardziej lśniąco, bardziej 
błyszcząco. Bo właśnie to sprawia, że 
stajemy się tak odmienni, tak pociąga-
jący. A Krzysztof Warlikowski (Ulu-
biony! Najlepszy!) zobowiązuje. Jaki 
hipster nie chce palić papierosa z taka 
nonszalancją jak on! Następnymi nie-
odzownymi elementami są koszula 
w kratę i wielka mucha – wyłącznie od 
jakiegoś młodego projektanta. Co do 
butów są dwie szkoły – albo celowo 
znoszone New Balancy, tudzież Nike 
Air’y albo butki w stylu „do teatru”, 
tyle że też nieco przybrudzone. Lśnić 
mają tylko włosy.

Kolej na dziewczęta. Nie ma mowy 
o eleganckich sukienkach, szpilkach, 
torebeczkach (jeśli już obuwie na wy-
sokościach to tylko jakieś neonowe 
czy metaliczne, ale jest to dyskusyj-

Katarzyna Oczkowska

ne – opcja dla odważnych, którym 
niestraszne balansowanie na granicy 
hipsterstwa). Preferowane obuwie to 
jednak mokasyny, lordsy albo, idąc na 
całość, New Balancy. Można odziać 
się w jakąś skórę (sukienka, spódni-
ca lub kurtka), można wybrać podarte 
jeansy. Zasada jest taka – to hipster 
jest bardziej elegancki, hipsterka po-
zostaje przy grunge’owym imidżu. 
Bezwzględnie należy się też zaopa-

trzyć w workowy plecaczek. I znów 
tak jak w przypadku dodatków – tylko 
od młodego projektanta.

Ten krótki przewodnik ma ułatwić 
wszystkim tym, którzy chcą, aby żyło 
się lepiej, podjęcie ważnych decyzji, 
koniecznych wyborów. Bo teatr to nie 
tylko scena – to również widownia. 
Należy iść oglądać i po to, aby nas 
oglądano. A wszystko to z pełną, kom-
pleksową dokumentacją fotograficzną.
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Paronat medialny

TABELKA ANARCHIST YCZNO- 
KONSERWAT Y WNA

Katarzyna Oczkowska

Nie wiesz, po której stronie teatralnej barykady stoisz? 
Festiwalowa tabelka prawdę Ci powie!

anarchista konserwatysta

Co mówisz, szykując się do 
wyjścia do teatru?

„Prekariusze wszystkich 
krajów chodźcie na spek-

takl”

„Ach, w końcu jakaś godna 
rozrywka. Uwielbiam dys-

kretny urok burżuazji”

Co ze sobą zabierasz?
Jakąś wywrotową lekturę 
do czytania we foyer – na 

pohybel small talkom

Parasolkę, chusteczkę, 
a w skrajnych przypadkach 

piersiówkę

Kto ci towarzyszy? Nikt Koniecznie płeć przeciwna

Co robisz, jeśli spektakl Ci 
się nie podoba?

Z premedytacja zostajesz 
do końca, po to aby na 
spotkaniu z twórcami 

podjąć gorącą dyskusję

Z premedytacja zostajesz do 
końca, po to aby po spekta-
klu narzekać i ostentacyjnie 

wszystko komentować

Co robisz, jeśli spektakl Ci 
się podoba?

Klaszczesz, a następnie 
idziesz godnie uczcić 

triumf sztuki

Klaszczesz, a następnie  
wracasz do domu

Jak często chodzisz do 
teatru?

Jak tylko ktoś protestuje 
przeciwko spektaklowi Jak tylko jest jakaś rocznica

Jakie jest twoje teatralne 
hasło? „Spalić teatry!” „Życie jest teatrem, a my 

aktorami”

Si
d 

Vi
ci

ou
s z

 S
ex

 P
is

to
ls

, ź
ró

dł
o:

 p
un

k7
7.

co
m

pl
ak

at
 d

o 
fil

m
u 

Dy
sk

re
tn

y 
ur

ok
 b

ur
żu

az
ji 


