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Więcej transu, mniej transgresji
Kiedy w 1997 roku Wielka Brytania przekazała Chinom Hongkong, zakończył się proces autodestrukcji jednego z największych
imperiów kolonialnych. Przełom
XX i XXI wieku to także czas, kiedy jedną z dominujących formacji
myślowych w światowej humanistyce są studia postkolonialne. Ich
źródeł należałoby szukać w antropologii, na przykład w klasycznej
książce Orientalizm Edwarda W.
Saida oraz w próbach wyzwolenia

się z postawy europocentrycznej.
Jednak w spektaklu Bzik. Ostatnia
minuta Jan Czapliński i Ewelina Marciniak zdają się stać na stanowisku, że nawet jeśli to wszystko się
wydarzyło, to w samym sposobie
patrzenia na Wschód zmieniło się
niewiele.
Przedstawienie zaczyna się już w foyer.
Wśród przybywających widzów krążą
niezwykłe postaci. Ubrane są w czarne,
półprzezroczyste tkaniny, mają zwiewne,

również prześwitujące spódniczki, a na
ich głowach bujają się nadzwyczaj wysokie, płowe peruki. Oczy podkreślone
są zdecydowaną kreską. Ten kostium
dotyczy wszystkich – niezależnie od
płci. Marciniak z jednej strony ujednolica prezencję aktorek i aktorów, z drugiej podkreśla ich strefy intymne przez
koronkową bieliznę. Kiedy widownia
powoli się zapełnia, postaci nadal krążą
wśród zajmujących miejsca gości, zaczepiają ich, wymieniają z wybranymi
osobami parę zdań, „przypadkowo” się
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o kogoś ocierają. Z czasem zajmują również wolne fotele. Pośrodku widowni natomiast stoi Kelner (Wojciech Sandach).
Jest nieruchomy, twarz ma ubarwioną na
zdecydowaną czerwień, oczy ukryte za
przeciwsłonecznymi okularami, jedną
rękę wznosi ku górze i trzyma w niej tacę.
W takiej aranżacji zaczyna się opowieść
nie tyle tekstem Witkacego, co opowieść
o tymże tekście, ale też nie do końca. Te
przedziwne, zgromadzone wśród nas postaci, rozmawiają o marzeniu. Marzeniu
o szczerym spotkaniu. Proszą o otwartość na to, co się wydarzy. Porównują
sytuację, w jakiej się znajdujemy, do tej
chwili w samolocie tuż przed startem.
Przy całej swojej naiwności ma to uzasadnienie, kiedy rozglądając się dookoła
i próbując śledzić (toczącą się w różnych
miejscach widowni) akcję przyjrzymy się
i zastanowimy nad tym, nie tyle gdzie,
co jak jesteśmy.
Po tym zabawnym, ale też przydługim
i mocno rozciągniętym wstępie, akcja
zaczyna się powoli przenosić na scenę.
Rozbrzmiewa jeden z nokturnów Fryderyka Chopina. Ze sznurowni zjeżdżają dwie ścianki tworzące róg pokoju.
Miejsce muzyki fortepianowej zajmują
niespieszne dźwięki lutni, a scenka zostaje zaaranżowana jak z obrazka jednego z malarzy flamandzkich, najbardziej
przypominając Kielich wina Johannesa
Vermeera. W ten niewątpliwie piękny
świat wkracza Dziki. Jest nagi, na głowie
ma jedynie wielką, czarną maskę, wygląda jak posąg w kształcie głowy z Wysp
Wielkanocnych. Nagle nie znajdujemy
się już w salonie; kobieta z obrazu staje
się Izabelą Kastylijską, a grupka naszych
dziwnych postaci to ekipa podróżników
z Krzysztofem Kolumbem (Arkadiusz
Buszko) na czele, który w dodatku okazuje się być Polakiem. Kilkoro z nich zaczyna szczuć Dzikiego i patrzeć na niego
z wyższością, tłumacząc się, że zawsze
jest jakiś Wschód. Jak nie ten, to inny.
Kolumb może wtedy rzucić słynnym cytatem z Kanta „Niebo gwiaździste nade
mną, prawo moralne we mnie”, co jest
przecież jawnym anachronizmem. Kant
pisał to niemal trzysta lat po śmierci słynnego odkrywcy, ale też Marciniak z Czaplińskim nie mają ambicji stworzenia
koherentnego świata, a raczej pewnego
wstrząśniętego koktajlu, w którym mieszają się różne mocne symbole, przede
wszystkim wizualne. Mówi się ze sceny o konsekwencjach kolonizatorstwa,
używając zaledwie pojedynczych fragmentów z Mistera Price’a czyli bzika
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tropikalnego Witkacego, który jest tu nie
tyle podstawą, co ustawia pewną optykę. To spojrzenie krytyczne na praktyki
białego kolonizatora, ale też na reprodukowanie jak najgorszych schematów
dotyczących Innego.
Wszystko to wydaje się ciekawe
i działa dobrze na scenie dzięki dużemu
zaangażowaniu aktorów, którzy zdają się
czuć pewnie i poruszać w tej mocno przerysowanej, podszytej komizmem i ironią
konwencji. Moje wątpliwości zaczynają
się w momencie, gdy pojawia się wątek
społecznej rangi teatru, który będzie uwypuklony szczególnie w drugiej części tego
blisko trzygodzinnego przedstawienia.
Nie rozumiem potrzeby stawiania pytań
o skuteczność teatru poza jego murami
i podawania jego mocy w wątpliwość.
Zwłaszcza gdy włożono tyle wysiłku
w całkiem udaną kreację tego pełnego
sprzeczności, a jednak jakoś trzymającego się w jednym kawałku, świata. Nie
jestem też przekonany co do sensowności ataku na przedstawienie Grzegorza
Jarzyny sprzed dwudziestu lat, któremu
autorzy zdają się zarzucać właśnie bezkrytyczne podejście do Witkacowskiego
tekstu, przez groteskowe, kilkakrotne powtórzenie sceny, w której Price i Ellinor,
czyli Cezary Kosiński i Maja Ostaszewska dowiadują się, że są rodzeństwem.
Tak jak spektakl ze Szczecina uwodzi
swoją lekkością i bezpretensjonalnością,
tak tutaj właśnie wydaje się niebezpiecznie zbliżać w stronę zbyt wygórowanych
ambicji. Ani przedstawienie Jarzyny nie
ma już zbyt wielkiego znaczenia dla widzów po tylu latach, ani też pytanie o teatr
krytyczny w swojej ogólności nie wydaje
się potrzebne. Stwierdzenie, żeby skończyć z opowiadaniem historii na scenie,
jako że niby nikt się już podobnymi opowieściami nie interesuje, jest po prostu
nieprawdziwe albo przynajmniej mocno
przesadzone.
Niemniej szczeciński Bzik jawi się
jako powrót Eweliny Marciniak na dobre
tory. Aktorzy są pewnie poprowadzeni,
wizualny świat wykreowany przez Katarzynę Borkowską po raz kolejny z jednej
strony oczarowuje widowiskowością,
z drugiej otwiera różne dodatkowe sensy. Muzyka na żywo w wykonaniu Mai
Kleszcz i Wojciecha Krzaka sugestywnie wprowadza egzotyczny klimat. Autorom zabrakło jedynie umiaru, dlatego
można by powiedzieć, że poszli o jeden
poziom meta za dużo. Mniej teorii, więcej narkotyków.

Katarzyna Bolec

My jesteśmy jak te ryby

Bzik. Ostatnia minuta Jana Czaplińskiego i Eweliny Marciniak zapowiada się jako spektakl z gatunku
„miły, lekki i przyjemny” – aktorzy
w strojach egzotycznych tubylców
radośnie witają widzów już w foyer.
W sali teatralnej próby nawiązania
interakcji z publicznością przybierają na sile – wykonawcy przechadzają się wzdłuż widowni, zagadując wybrane osoby. A wszystko
to przy odgłosach lasu tropikalnego puszczanych z offu i zapalonym
świetle. Osoby mające nadzieję, że
po kilkunastu minutach przekomarzań z publicznością, tajemnicze
postaci tubylców przeniosą się na
scenę – muszą uzbroić się w cierpliwość. Pierwsza połowa spektaklu rozgrywa się w większości na
widowni. Natrętni tubylcy okazują się jednak być typową polską
rodziną, która wybiera się na wakacje all inclusive do ciepłych krajów. W przaśnych quasi-songach
opiewają uroki swojego rodzinnego kraju i krytykują zapóźnionych
ich zdaniem mieszkańców egzotycznego państewka, do którego
właśnie lecą na wakacje. Język tych
dziwacznych piosenek jest mieszaniną potocznej mowy i sloganów
zaczerpniętych z reality show typu
Azja Express i Pamiętniki z wakacji. Osobiste wyznania przechodzą
płynnie w wulgarne anegdoty.
W swoim spektaklu Marciniak nie ogranicza się do jednakowej stylistyki. Sceny
z życia groteskowej rodzinki przeplatają
się z próbami odtworzenia niektórych wydarzeń z historii europejskiej kolonizacji
Ameryki. Aktorzy zastygają w pozach
charakterystycznych dla żywych obrazów wcielając się w postać Krzysztofa
Kolumba i Izabeli Kastylijskiej. Ich wypowiedzi na ogół przybierają groteskowy ton i kończą się wybuchami histerii.
Motywem przewodnim spektaklu na
motywach Mister Price’a Witkiewicza
i Bzika tropikalnego Grzegorza Jarzyny z 1997 roku jest przecież niechęć do
tzw. Innego, manifestująca się w atakach zbiorowego szału. U Marciniak ta
niechęć jest widoczna w infantylizacji
języka, którym posługują się bohaterowie. W ich wypowiedziach aż roi się od

protekcjonalnych w tonie zdrobnień – np.
dzikusek, golasek.
Również ruch sceniczny odzwierciedla pogardę do figury Innego. Świetnie
zostało to pokazane w scenie spotkania
kolonizatorów z nagim przedstawicielem
innej rasy, który ma na głowie dziwaczny, czarny turban a’la Obcy. Kobiety
i mężczyźni próbują wykluczyć obcego, wypychając go miarowymi ruchami
z koła. W spektaklu aktorzy wykorzystują niewybredne środki, aby wyrwać
widzów ze strefy komfortu. W drugiej
połowie przedstawienia ich wysiłki stają się szczególnie wyraźne: w pewnym
momencie sprawdzają metki ubrań niektórych osób z widowni, aby upewnić
się, czy były produkowane w krajach
trzeciego świata. W tym czasie na scenie dwójka aktorów symuluje stosunek
seksualny pomiędzy białym mężczyzną
i nieletnią dziewczyną prawdopodobnie
zmuszaną do prostytucji. Wraz z rozwojem akcji krytyka postkolonializmu staje
się coraz bardziej nachalna.
Spektakl Marciniak to jednak znacznie więcej niż próba obnażenia niektórych
zachowań Europejczyków podróżujących
na wakacje do ciepłych krajów. W finale
wybrzmiewają ukryte do tej pory sensy
przedstawienia. Aktorzy ustawiają się
pod jedną ze ścian ze strony widowni,
zdejmują fantazyjne peruki i w kilku monologach podsumowują kondycję nowego teatru. Zastanawiają się nad jego
możliwościami sprawczymi, bo to, że
teatr bawi, od dawna wiadomo. Niestety, zdaniem twórców, widzowie w poszukiwaniu cudowności i oryginalności
przedstawień zapominają o tym, że teatr
ma również możliwość kreowania rzeczywistości i prowokowania ludzi do samodzielnego myślenia zamiast używania
wytartych klisz.
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pytań. Tę próbę podejmuję w każdym
moim spektaklu. A w Bziku. Ostatniej
minucie jest ona szczególna, ponieważ
jest to opowieść również o samym teatrze.

fot. Leszek Zych, źródło: „Polityka”

Z Eweliną Marciniak, reżyserką spektaklu Bzik. Ostatnia minuta, rozmawia
Agata M. Skrzypek

Przyjemność w teatrze
Agata M. Skrzypek: Co zainspirowało
Panią do zabrania się za realizację Bzika – tekst Witkacego, temat czy może
chęć zmierzenia się z mitologicznym
Bzikiem tropikalnym Grzegorza Horsta d’Albertisa?
Ewelina Marciniak: Właściwie żadna
z tych intuicji nie jest tą właściwą. Tak
naprawdę do tekstu Witkacego sięgnęłam
zainspirowana współpracą z aktorami Teatru Współczesnego w Szczecinie. Trzy
lata temu przygotowywałam z nimi bajkę Piotruś Pan i od tego czasu jeździmy
wspólnie na wakacje. Zawsze były wielką przygodą, ale też czasem refleksji nad
tym, co to znaczy być Europejczykiem
podróżującym po Azji, czym jest zderzenie cywilizacji. Postanowiłam, że to dla
nich i z nimi chciałabym przygotować
Bzika tropikalnego. Drugim powodem
była potrzeba powiedzenia o tym, czym
jest dzisiaj teatr, jakie ma oczekiwania,
jaką funkcję może pełnić. Jak wiemy,
Bzik tropikalny Grzegorza Jarzyny dwadzieścia lat temu otworzył coś nowego
w teatrze polskim, natomiast teraz wydało się mi słuszne zadanie pytania, czym
Jarzyna to otworzył? Czym otworzył nas
na teatr, który operuje melodramatem,
popkulturą, który stara się dać widzowi
jakąś przestrzeń rozrywki. W naszym
spektaklu zastanawiamy się, czy te narzędzia się nie wyczerpały. Próbujemy

też od nowa nazwać sobie wyobrażenie
na temat odbiorcy, pochylamy się nad
tym, czym jest wspólnota, która tworzy
się między widzami a aktorami.
Festiwalowe dyskusje obracają się wokół tematu „nowego teatru”. Jak odniosłaby się Pani do kwestii tego, że
w momencie zaproszenia na Festiwal
Bzika. Ostatniej minuty niejako z góry
dołącza się Panią do grona, które taki
„nowy teatr” tworzy? Czy ma Pani
swoją interpretację tego typu teatru,
o którym dzisiaj toczą się rozmowy?
Wydaje mi się, że w każdym moim
spektaklu staram się testować, czym
taki „nowy teatr” może być. Na pewno
jego główną wartością jest to, że przestaje mnie interesować nazywanie widza, przypisywanie mu etykiet. Myślę,
że nadszedł czas na zdanie sobie sprawy,
że grupa osób zgromadzonych na widowni ma wspólny cel, a jest nim spotkanie
w teatrze. I choć w ramach tego celu
umawiamy się na pewne konwencje, to
każdy z nas oglądając daną scenę, może
przeżywać bardzo różne rzeczy. Dlatego godzę się na ryzyko, na poszerzenie
pola działania dla widowni, zostawienia przestrzeni na naturalność reakcji,
przede wszystkim ze względu na to, że
teatr jest miejscem przeżywania czegoś
niepoliczalnego i zadawania trudnych

Skoro widza nie można sprowadzić
do jednolitej grupy, co w takim razie
z edukacją i pedagogiką teatralną?
Konsultuję się dużo z pedagogami teatru,
współpracuję m.in. z Sebastianem Świąderem ze Stowarzyszenia Pedagogów
Teatru i Performerii Warszawa. W moim
odczuciu ciekawe i ważne jest uczenie
widza otwarcia na teatr, uświadomienia
mu, że w teatrze wiele odczuć i emocji
jest możliwych. Że nie ma potrzeby intelektualnego rozumienia, odbiór spektaklu
jest w dużej mierze kwestią chęci i pozwolenia sobie na odczuwanie przyjemności w teatrze. Dobrze jest pamiętać, że
teatr to przestrzeń, w której bardzo wiele
możemy, ale nic nie musimy. I to jest coś,
co zaczyna się zmieniać i mam nadzieję,
że nam się wszystkim uda.
Jak w kontekście Pani wcześniejszych
spektakli sytuuje się Bzik. Ostatnia
minuta?
Bzik jest chyba najbardziej szalonym, pojechanym i nieobliczalnym spektaklem,
jaki zrobiłam. Pozwoliłam sobie na dużo
dzikości, może dlatego, że przy pracy nad
nim dużo o tej dzikości czytałam. Po raz
pierwszy w pełni usłyszałam niezwykłą
melodyjność tekstu Jana Czaplińskiego.
Miałam także do dyspozycji bardzo komfortową przestrzeń i wspaniałych aktorów
z Teatru Współczesnego w Szczecinie,
którzy są muzycznie po prostu wybitni
i tak samo świetni w pracy nad postacią
i w sytuacjach. Jest to spektakl wyjątkowy również pod kątem dobrania się grupy twórców, ze względu na wkład Mai
Kleszcz i Wojtka Krzaka, występujących
na żywo. Maja wprawdzie pojawiła się
u mnie już wcześniej, bo w Księgach Jakubowych (w ramach zastępstwa), ale to
przy Bziku spotkałyśmy się w procesie
twórczym. I było to dla mnie niezwykłe
przeżycie. W Bziku. Ostatniej minucie
jest więc dużo nowości i dzikości, a i bazowanie na wspólnych wspomnieniach
z wakacji też nam się przydało.
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Agata M. Skrzypek

Wyzywam pana na boks

Jednak nie tylko ja miałam okazję do
poszerzenia swojej wiedzy. Małą Scenę

Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odwiedziła z okazji projekcji Bzika tropikalnego klasa licealna. Reakcje
młodzieży, które zaobserwowałam i wypowiedzi, które bezczelnie podsłuchałam
(tak to już jest w tym zawodzie), oddają
cześć dziełu Jarzyny/Witkacego w dziwny, przewrotny sposób. Przytoczę kilka
perełek i postaram się omijać słowa niecenzuralne: „Twoja noga chyba przez
przynajmniej dwa lata w teatrze nie postanie po czymś takim!”, „Wniosek jest
jeden: narkotyki to zło!”, „Przestańcie
krytykować, teraz to mój ulubiony film!”,
„Genialne!”, „O co chodziło?” (to akurat
parafraza pytania niecenzuralnego, ale
uznałam, że przytoczę ze względu na
jego skłaniający do myślenia charakter).
Żywą reakcją swoich podopiecznych zainteresowała się w pewnym momencie
jedna z wychowawczyń, pytając z troską
swoje uczennice: „I jak, dałyście radę?”,
a one, szamocząc się z kurtkami, odrzekły z boleścią: „Ciężko… ciężko…”. Nie
chcę pozostawiać tych wypowiedzi bez
komentarza, ale spieszno mi do meritum,
czyli kilku słów o samym przełomowym
Bziku tropikalnym. Dość stwierdzić, że
ekstrawagancki język teatralno-filmowy
Grzegorza Jarzyny najwidoczniej w ogóle
się nie zestarzał, skoro zarówno teraz, jak
i dwadzieścia lat temu, poruszył głębokie
struny wrażliwości swoich widzów.
Przeniesiony na mały ekran spektakl
powstał w 1999 roku i był eksperymentem reżysera w dziedzinie kształtowania
artystycznego języka filmowego. Trwa
godzinę; jest to jednak godzina intensywnych negocjacji odbiorcy z ruchomym
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W tym roku przypada dwudziestolecie premiery teatralnego debiutu
Grzegorza Jarzyny – debiutu, który
odmienił oblicze polskiego teatru.
Bzika tropikalnego uznaje się za
spektakl przełomowy, otwierający
nową erę w myśleniu o scenicznej
adaptacji literatury. Od ubiegłego
piątku na Festiwalu Nowego Teatru
pochylamy się między innymi nad
tym, jak dzisiejszy teatr traktuje
teksty klasyków – od Dostojewskiego i Fredry począwszy, przez Reymonta, na Gombrowiczu skończywszy. Pomysł Joanny Puzyny-Chojki,
żeby dzień, którego zwieńczeniem
ma być spektakl konkursowy Bzik.
Ostatnia minuta w reżyserii Eweliny
Marciniak, rozpocząć przypomnieniem telewizyjnej realizacji Bzika
tropikalnego Grzegorza Horsta
d’Albertisa według dramatu Witkacego, jest bez wątpliwości pomysłem bezbłędnym. Posiada również
walor innego typu – edukacyjny.
Przyznam otwarcie, że wczorajszy
seans Bzika tropikalnego unaocznił
mi, mówiąc prosto, o co chodziło moim wykładowcom i autorom
książek poświęconych przemianom
polskiego teatru po transformacji ustrojowej. Nareszcie niesforne
daty, fakty i opinie z historii nie najnowszej, ale wciąż żywo oddziałującej na dzisiejszy język sceniczny,
nabrały kolorów.

obrazem, który w równej mierze przytłacza, co zachwyca i wciąga. Myślę, że
właśnie to ten dysonans poznawczy mógł
być przyczynkiem do entuzjazmu grupy
licealistów. Jak to z nowatorskimi rozwiązaniami bywa, niełatwo dają się przełożyć
na codzienną praktykę. Niewygodny dla
percepcji, bo wymagający nieustannego
skupienia montaż nadaje krótkiej historii
bieg wielotorowy. Zatarta zostaje bowiem
granica między akcją w czasie, nazwijmy
to, rzeczywistym, a narkotyczną halucynacją, wspomnieniem i światem równoległym. Jarzyna kpi sobie z obiektywnego
oka kamery, proponując w zamian psychodeliczną, godną Witkacego podróż
w głąb czyjegoś – artysty? widzów? bohaterów? – umysłu. Montażowe cięcia
mają w sobie coś z ducha konstruktywizmu filmowego i wczesnych, abstrakcyjnych dzieł Siergieja Eisensteina, gdzie
(soc)realizm miesza się z iluzją, a sens
sceny wytwarza się pomiędzy ujęciami,
w ich zderzeniu, nigdy w harmonii. Innowacja u Jarzyny nie kończy się jednak na
samej grze z kompozycją filmu. Poetycko
zaaranżowane przestrzenie planu filmowego, wykwintne kostiumy z epoki (ach,
te kreacje Mai Ostaszewskiej!), efekty
specjalne robione metodą „analogową”,
czyli wykorzystujące zdobycze charakteryzacji teatralnej, filuterna gra świateł,
zadziwiająca głębia aktorstwa psa i węża
– wszystko to składa się na orientalny,
kolorowy, duszny i niebezpieczny świat
kolonizatorskich interesów Goldersa, jego
biznesowych partnerów i cierpiącej męki
nudy Ellinor. To właśnie postać ponętnej,
targanej wewnętrzną beznadziejnością
żony Goldiego i kochanki Sydneya Price’a, jest prowodyrką wzniosło-tragiczno-śmiesznej serii samobójstw w afekcie
i to razem z nią wszyscy ci, których nęka
bzik tropikalny, płyną z prądem rzeki
Styks prosto w upiorny stan pół-życia,
pół-śmierci. Rytuał przejścia nie może
się jednak skończyć. Od czasu do czasu
zaglądamy do krainy zawieszenia granic,
do komnaty zamieszkiwanej przez dwójkę
upudrowanych aktorów w błazeńskich kostiumach z szerokimi kołnierzami. „Jeśli
teatr jest takim miejscem, nie chcę w nim
być”, zdaje się mówić Jarzyna. I zamiast
wycofać się i trzasnąć drzwiami, zaczyna
ten teatr zmieniać. Tak było dwadzieścia
lat temu. A dziś? Jakiego „nowego teatru”
poszukują debiutujący artyści? Czy nadal,
wchodząc w pulsujący podwyższonym
tętnem świat Jarzyny, „trzeba wzmocnić
system nerwowy, bo nie wiadomo, co
będzie działo się za chwilę”?
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zBZIKujmy!
„Energia, która emanowała ze sceny, sprzyjała plotkom. Cała Warszawa uważała, że my non stop pijemy,
narkotyzujemy się i nie wiadomo
co się tam dzieje”1. W styczniu tego
roku minęło dokładnie dwadzieścia
lat od premiery Bzika tropikalnego
w warszawskich Rozmaitościach
(obecny TR) w reżyserii enigmatycznego Grzegorza Horst’a D’Albertisa
(w ramach obchodów jubileuszowych odbyło się czytanie scenariusza zainscenizowane przez Oskara
Sadowskiego oraz pokaz rejestracji
przygotowanej dla Teatru Telewizji
dwa lata po premierze). Był to debiut sceniczny wychowanka krakowskiej szkoły teatralnej – Grzegorza Jarzyny, który na potrzeby
każdego nowego przedstawienia
wymyślał sobie świeży pseudonim

Marcin Wasyluk, Młodzi i bezczelni – rozmowa z Mają Ostaszewską, [w:] „Notatnik
Teatralny” 83/2016–2017, Bzik TR, Wrocław 2017, s. 63.
1

artystyczny, by jak sam mówił:
„móc zmieniać swoją twarz, być
kimś innym, na chwilę prowadzić
inne życie”2.
Reżyser połączył dwa dramaty Witkacego: Mister Price, czyli bzik tropikalny
oraz Nowe wyzwolenie, tworząc spektakl
okrzyknięty przełomowym przynajmniej
z kilku powodów. Wnosił do zastanej
po transformacji rzeczywistości teatralnej powiew egzotyki (Jarzyna przed i w
czasie studiów dużo podróżował, skąd
czerpał inspiracje do swojej twórczości:
„zaczynasz próbę i lądujesz samolotem
w bezpiecznym mieście – Bangkoku,
Singapurze czy Dżakarcie, a później
bierzesz plecak i idziesz. […] jak daleko się wkręcisz, tak daleko zajedziesz.
Tak na to spoglądaliśmy, w kategoriach
przygody”3.), poruszał tematy bliskie
Piotr Gruszczyński, Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, W.A.B.,
Warszawa 2003, s. 165.
3
Roman Pawłowski, Przygoda – rozmowa
2

młodemu odbiorcy (samotność, niezrozumienie, brak swojego miejsca na świecie,
budzące się oczarowanie nowymi możliwościami), a jego estetyka była dzika,
kolorowa, odważna i nieco ekscentryczna. Nowatorski twórca błyskawicznie
wkradł się do teatralnego mainstreamu
zyskując przychylność widzów, ale także
grono przeciwników. Krytykowano go
za zbytnią powierzchowność, a nawet
niezrozumienie wystawianych tekstów.
Jednak artysta nie zważając na ataki, usilnie dążył do zmiany myślenia o teatrze
głównie wśród osób młodych, którym
instytucja ta kojarzyła się przeważnie
z nudą. Wychodząc im naprzeciw, proponował konwencję zaczerpniętą z gier
wideo, koncertów rockowych czy filmów.
Jarzyna szybko zaistniał w mediach,
lecz nie jedynie dzięki działaniom powiązanym stricte ze sztuką, a za sprawą licznie udzielanych prywatnych wywiadów
i okładkowych sesji zdjęciowych z ówczesną partnerką – aktorką Magdaleną
Cielecką. Warszawa zapragnęła wiedzieć
,jakie drinki reżyser wybiera w modnych
restauracjach oraz ile alkoholu wypito na
popremierowym bankiecie4. Dlaczego
właśnie to fascynowało odbiorców? Ponieważ wykreowany pozasceniczny świat
współgrał z przesączonym popkulturą
teatralnym obrazem, tworząc spójną całość. Teatr przestał być jedynie doskonale skomponowanym iluzyjnym tworem,
a zaczął funkcjonować jako rzeczywista
materia bliższa temu co ludzkie.
Dwie dekady po debiucie można
śmiało stwierdzić, że Jarzyna wprowadził
do teatru nową jakość. Nie tylko udało
mu się przyciągnąć młodą publikę, ale
także ją urzec i sprawić, by chciała do
niego wracać. Dziś jego twórczość jest
nieco bardziej zachowawcza, ale wciąż
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem (czego dowodem mogą być kolejki
po wejściówki, które ustawiają się przy
Marszałkowskiej długo przed planowanym rozpoczęciem spektaklu). Ale kto
wie – być może to tylko faza przejściowa, po której Grzegorz Horst D’Albertis dokona kolejnego ekscentrycznego
przełomu?
z Grzegorzem Jarzyną, [w:] „Notatnik Teatralny” 83/2016–2017, Bzik TR, Wrocław
2017, s. 54.
4
Katarzyna Niedurny, Narodziny gwiazdy
– początek medialnej kariery Grzegorza Jarzyny, [w:] „Notatnik Teatralny” 83/2016–
–2017, Bzik TR, Wrocław 2017, s. 146–153.
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Zmierzch
Chcąc czy nie, debata „Nowy, nowszy, najnowszy – dwie dekady później” po projekcji Bzika tropikalnego Grzegorza Jarzyny vel Horsta
D’Albertisa stała się opowieścią
o tym, jak jeden z artystów, którzy odcisnęli najmocniejsze piętno
na szeroko rozumiany nowy teatr,
stracił kontakt z publicznością. Jak
reżyser, który wraz z nową generacją aktorów zdecydowanym krokiem wszedł w teatralny świat wyjątkowo szybko zyskując pozycję,
która ten świat pozwoliła kształtować – został dyrektorem warszawskiego TR-u – przez ostatnie lata
zagubił umiejętność wyczuwania
pulsu widzów. Dawno chyba przedstawienie, ostatecznie nadal jednego z najważniejszych reżyserów,
nie przeszło tak bez echa jak G.E.N.
W prowadzonym przez Joannę Puzynę-Chojkę spotkaniu wzięli udział Monika
Kwaśniewska („Didaskalia”), Łukasz
Drewniak (Teatralny.pl) i Tomasz Domagała, których zadaniem było odniesienie
się do – trochę wykreowanego przez sam
TR – legendarnego statusu przedstawienia Jarzyny. I już na wstępie okazało się,
że doświadczenia związane z tym spektaklem są w każdym przypadku zgoła

odmienne. Czy wieczór osiemnastego
stycznia 1997 roku, kiedy premierę miały jednocześnie Bzik tropikalny w rezyserii Grzegorza Jarzyny oraz Elektra
w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego
w Teatrze Dramatycznym, był naprawdę
punktem zwrotnym? Pewności nie ma.
Bardzo szybko pojawiły się tytuły innych
przedstawień, które można by uznać za
otwierające coś mocniej czy bardziej:
promowanie nowej dramaturgii przez
Annę Augustynowicz (Moja wątroba
jest bez sensu albo zagłada ludu Wernera Schwaba i Młoda śmierć Grzegorza Nawrockiego) albo późniejsze prace
twórczo rywalizującego duetu reżyserów,
czyli jawnie odsłaniające swoją teatralność Poskromienie złośnicy, czy już nie
tak impulsywnie młodzieńcze Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa
natura miłości.
Zwrócono uwagę na fakt, że, poza
Augustynowicz, wchodzący do teatru
twórcy początkowo szukali własnej drogi w literaturze teatralnej, zaczynając od
klasyków, by dopiero w późniejszych realizacjach spotkać się na przykład z brutalizmem. Swoich patronów poszukiwali raczej wśród starożytnych Greków
lub w Williamie Shakespearze niż w literaturze współczesnej czy w tym, co
było do tej pory oczywistym punktem

odniesienia, czyli w polskim romantyzmie. Drewniak słusznie zwrócił uwagę,
że nie było dla nich interesujące to, czym
zajmowała się krytyka teatralna, czyli
patrzeniem na spektakle przez pryzmat
poprzednich realizacji. Mógł ich określić
Piotr Gruszczyński mianem ojcobójców
między innymi dlatego, że tych metaforycznych ojców – przede wszystkim Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego czy Andrzeja Wajdę – zabijali oni
w ten sposób, że w ogóle nie zwracali na
nich uwagi. Bóg był tylko jeden – Krystian Lupa. Gro spośród tego pokolenia artystów wyszło spod jego szeroko
rozpostartych skrzydeł w krakowskiej
PWST; została przez niego uformowana
i namaszczona. Każdy z nich przefiltrował przez siebie jego nauki, jednak nie
pojawiła się jakaś forma buntu, a raczej
twórcza kontynuacja.
Zmienił się również obszar poruszanych tematów. Potrzebny przeciwnik,
z którym można by się mierzyć nie czaił
się w kwestiach bliskich bieżącej polityce, co charakteryzowało między innymi
aluzyjny teatr przed transformacją ustrojową, ale w sprawach obyczajowych.
Tożsamość, płeć kulturowa, seksualność,
cielesność – tam szukano swojej „sprawy”. Swój udział mieli w tym również
dopiero zaczynający walkę o swoją pozycję dramaturdzy. Partnerem w pracy
przestał być kierownik literacki.
Na zjawisko istotny wpływ miały również kwestie administracyjne.

fot. Marcin Miętus

Jan Karow
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Wcześniej trudno było mówić o młodych
reżyserach, bo ich po prostu nie było.
W zawód wchodziło się przed czterdziestką, co zmieniło się dopiero w momencie, kiedy szkoły artystyczne przestały
wymagać od kandydatów już wcześniej
uzyskanego dyplomu. Na wydziały reżyserii przestali przychodzić wyłącznie
filologowie, architekci czy filozofowie
– do walki o miejsca stanęli maturzyści.
Inaczej natomiast wydaje się kształtować obecna sytuacja. Z jednej strony można zaobserwować brak potrzeby
wśród widzów nowych nazwisk, czego
przykładem jest dyrekcja Macieja Nowaka w poznańskim Polskim, który po sezonie dla debiutujących twórców wykonał
zwrot ku sprawdzonym firmom, z drugiej
dojście do głosu reżyserek, które jednakowoż inaczej postrzegają swoją pozycję.
Nie chcą rywalizować z poprzednikami,
nie mają problemu z pracą w mniejszych
ośrodkach. Kwestią otwartą pozostaje,
czy takie zjawisko będzie miało w ogóle
szansę się w pełni ukształtować. Działania władzy zdają się nieść ryzyko likwidacji wszystkich przejawów myślenia,
które wykracza poza wyznaczone ramy.
Stąd też pointująca spotkanie informacja
o rozpisaniu konkursu na dyrektora TR-u
i zmierzchu kierowania tą niewątpliwie
jedną z najważniejszych scen ostatnich
lat przez Grzegorza Jarzynę jawi się jako
koniec pewnej epoki, ale też może okazać
się szansą na nowe otwarcie.

GRY I ZABAWY

Zwroty na wypadek
Każdemu zdarza się czasem wyjść ze spektaklu z dezorientującą świadomością, że niczego z niego nie zrozumiał. Co gorsza, zazwyczaj natychmiast staje się przed koniecznością szybkiego podzielenia się wrażeniami.
W takich sytuacjach dobrze mieć przygotowane poręczne, wygodne formuły, pozwalające szybko, acz niedokładnie określić własne stanowisko.
Oto lista takich użytecznych zwrotów:
„Bolała mnie głowa, nie mogłem/am się skupić” – Jestem zupełnie zagubiony, nawet nie rozumiem, czego nie zrozumiałem.
„Jestem zbyt rozemocjonowany/a” – Naprawdę mi się podobało, ale nie mam pojęcia dlaczego.
„Mam ambiwalentne odczucia” – Coś pochwalę, coś skrytykuję, byle zabrzmiało
dobrze. Najważniejsze to trzymać fason.
„Muszę to przemyśleć” – Zanim coś powiem, lepiej posłucham co inni sądzą na ten
temat.
„To nie moja estetyka” – Spektakl
zupełnie mi się nie
podobał, a teraz okazuje się, że wszyscy
są zachwyceni. Zaczynam przeczuwać,
że mogę się mylić.
„Wspaniała oprawa wizualna” –
Najbezpieczniej
będzie skupić się
na niekontrowersyjnym elemencie
przedstawienia.
Bzik. Ostatnia minuta, alternatywny plakat teatralny autorstwa Marcina Miętusa
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