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Obcy astronom
Nieprzystawalność. Niby nic tu nie
pasuje do siebie. Kolorowy, już nowoczesny telewizor i zdezelowany
szpitalny wózek. Przestawny podest z podświetlaną neonowymi
kolorami ramą wepchnięty w głąb
osiemnastowiecznego saloniku ze
sztukaterią. Nic tu nie jest takie,
jakim się wydaje. Przestrzeń i scenografia od pierwszej do ostatniej
sceny stanowią ruchome pole dla
gry z historią.

Radek Stępień i Konrad Hetel w spektaklu Kto zabił Kaspara Hausera śmiało
prezentują teatralną kawalkadę połączeń.
Przyznaję – w niemal bezkresnym oceanie tekstów kultury, które wykorzystali
twórcy, można utonąć. Równie niełatwy
do rozgryzienia zdaje się ciąg wydarzeń
z życia głównego bohatera. Choć oparty
został na tym, co wydarzyło się wieki
temu, historia Hausera z biegiem lat nie
stała się mniej zawiła i mętna. Od momentu pojawienia się chłopca pod domem
Rotmistrza w Norymberdze narastająca
dramaturgia spektaklu oddaje podążanie
twórców i twórczyń za szczątkowymi
świadectwami tamtych czasów. Starzec na

wózku, swoisty rdzeń teatralnego chaosu,
niczym antyczny koryfeusz usiłuje trzymać się najważniejszych punktów swojej
opowieści. Niestety, on także przegrywa
z kolejnością zdarzeń poszarpaną przez
czas. Pamięć zastępuje mu własny ekran
TV, kolejny filtr, przez który zerka na to,
co było.
Przedstawienie łódzkiego teatru zdaje się w inteligentny sposób romansować z reprodukowanymi historiami na
temat Kaspara Hausera oraz z kulturowym kluczem antycznej tragedii. Jej zasady od wieków zarządzają reakcjami publiczności. Autorska ingerencja twórców
w klasyczną konwencję polega tu jednak
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na tym, że zawarte w tytule pytanie nie
otwiera pierwszego aktu, a czyni z niego
punkt kulminacyjny.
Patrzymy na scenę z przeczuciem graniczącym z pewnością, że wiemy, co dalej
nastąpi. Zapowiadana półgębkiem zbrodnia, wyraziście ujęta w tytule przedstawienia, wchodzi z fazy projektu w fazę
realizacji. Twórcy zdają się zachowywać
założone przez siebie decorum. Śmierć
Kaspara Hausera do oczu i uszu widowni
nie dociera, nie leje się krew. O morderstwie heroicznego bohatera dowiadujemy
się z ust psiego posłańca i spodziewamy
się emocjonalnej reakcji zgromadzonych.
Tymczasem zamiast lamentu, spazmów
czy niezgody na odejście młodego Mesjasza z Norymbergii następuje czas zabawy, relaksu i swobodnej konwersacji.
W osobie chłopca przedstawiciele i przedstawicielki lokalnej społeczności zawarli
receptę na wszystkie swoje strachy, lęki
i spełnienie marzeń: uczynili z niego
szczura laboratoryjnego, natchnionego
poetę, zbawiciela dusz, uzdrowiciela, aż
wreszcie królewskiego dziedzica. Niczym
prestidigitatorzy pokusili się na sztuczkę,
a gdy odtwórca tych ról przestał być im
potrzebny, sami sprawili, by czar prysł.
Mimo tego, że dramat antyczny w swoim trzonie zawierał iście nierozwiązywalne konflikty o przeciwstawnych, a równie
silnych argumentach, finalnie dawał zgromadzonej publiczności poczucie zdroworozsądkowego dystansu. W końcu trudne
pytania wyrastały tylko przed najtwardszymi charakterami, niemal zawsze moralnie
ukształtowanymi herosami ze spiżu, a nad
całością rozpościerała się zasada theatrum
mundi – bogowie określili już swoje plany wobec ludzi, los jest z góry przesądzony. Na publiczność powinno spłynąć
powstałe w wyniku tego planu katharsis,
uczucie litości i trwogi. W spektaklu pola
nacisku ulegają jednak gwałtownej zmianie. Wywrotowym elementem staje się
tu Kaspar. To na jego osobowości jak na
białej kartce zaczynają zarysowywać się
projekcje zgromadzonych, przejmuje on
rolę demiurga. Jako wreszcie skutecznie
zresocjalizowany, staje się oświeconym
artystą, twórcą przedstawienia w przedstawieniu. Jego postawa uwidacznia proces
wielopiętrowego kreowania człowieka „na
obraz i podobieństwo”. Wizja niesienia pomocy, ulitowania się i okazania miłosierdzia przez damy, kawalerów i uczonych
Norymbergii traci swój ochronny płaszcz.
Kaspar Hauser postawiony do roli idola
kontynuuje powierzone zadanie, przejmując kontrolę nad chórem popleczników.

Choć spektakl w warstwie dialogowej
często powraca do dychotomicznego tematu (nie)bycia kimś, kim nie jesteśmy
i odkrywania własnego „ja”, to zakończenie przynosi na plan ogólny zaskakująco kojące wnioski. Śmierć na Hausera
„spada”, chciałoby się dodać – niczym
deus ex machina; jest poza jego kontrolą,
podobnie jak wszystko inne, co spotkało
go ze strony ludzi. To społeczność Norymbergii nadała bohaterowi przedstawienia
imię, nazwisko, talenty, nadprzyrodzone
moce, arystokratycznych przodków. Ta
sama społeczność go tych cech, jak i życia pozbawiła.
Gdzie zatem sprawiedliwość dla Kaspara, gdzie jego szansa na opowiedzenie
własnej wersji wydarzeń? Tam, gdzie nie
ma ram. Hauser składa się jedynie z opinii
i osądów; jest produktem skrojonym na
potrzeby innych. Ten zaś, któremu nadano
to imię, ucieka, opuszcza scenę, a nawet
udaje mu się z niej zejść, zostawić za sobą
cztery ściany i kąty pokojów, salonów
i sal. Umiera z rąk tych, których wcześniej fascynowało jego życie. Syn Europy staje się ponownie jej sierotą. Kaspar,
wychodząc z roli, odchodzi z tego świata dosłownie i w przenośni. Tylko dzięki
śmierci staje się na powrót nikim.
Metateatralne siły, jakim podlega postać tytułowego bohatera w Kto zabił
Kaspara Hausera, w modelowy sposób
unaoczniają przekonanie o tym, że wolność człowieka nie przychodzi w wyniku
edukacji, nie jest efektem wychowania
i socjalizacji. Zapisane przez młodzieńca na tablicy „Wolność nic nie znaczy”
nierozerwalnie skleja się z tym, co niezbywalne – z byciem gdzieś, kiedyś, dla
kogoś nieznanym, czyli nikim. Postawa
Hausera dowodzi, że człowiek, jako istota,
nie może być środkiem do celu. Uzależnianie własnego szczęścia i powodzenia
od obecności danej osoby (w tym dzieci) w wymarzonej przez nas konfiguracji
jest prostą drogą do budowania niewidzialnych, zabarykadowanych więzień,
z których trudno uciec tylnymi drzwiami.
Ktoś zabił Kaspara Hausera. Gdzie
zatem mógł udać się ten, który ponownie stał się nikim? Wśród fantazyjnych,
kontrfaktualnych wizji przedstawienia
jedna wydała mi się szczególnie ciekawa. Trwa bezdenna ciemność, trwamy
w środku wszechświata. Od rakiety-matki
oderwał się obiekt. Samotny kosmonauta
na wielkim ekranie uderza o ściany statku.
Bezwiednie przemierza kosmiczną przestrzeń. Grzegorz Ciechowski na płycie
Obywatel G.C. zamieścił utwór Kaspar

Hauser. Tekst piosenki składa się z trzech
wersów w różnej konfiguracji: „Kaspar/
Nie jestem sam/ Nie jestem”. Nie wiem,
czy ich autor wyobrażał sobie Kaspara
jako astronautę, lecz te słowa, równie
wyraźnie jak tamten filmowy obraz wyrażają, jak to jest być kimś, będąc nikim.

Monika Weis

Śmierć cenniejsza
niż życie
Projekcja. Film przyrodniczy o pisklętach. Fraza „To gniazdo – symbol
rodziny” pobrzmiewa na sali wypowiadana głosem Krystyny Czubówny. Ten sam obraz wyświetla się na
telewizorze w rogu sceny, przed którym siedzi staruszek na wózku inwalidzkim. Po drugiej stronie młodzieniec. Przysłuchuje się monologowi
seniora o tym, że w telewizji same
powtórki, nic nowego, że wszystko
ma początek, środek oraz koniec,
koniec zawsze na końcu. Od tego
momentu Radek Stępień wespół
z dramaturgiem Konradem Hetelem
będą raczyć widzów przeróżnymi
cytatami i nawiązaniami, których
nie sposób zliczyć, zaczynając od
tego urokliwego fragmentu Poetyki
Arystotelesa.
Scenografia Pawła Paciorka do spektaklu
Kto zabił Kaspara Hausera pozwala na
łatwe budowanie wielu planów. Ściana
norymberskiego domu, służąca także za
ekran projekcyjny, otwiera się, by pokazać wnętrze. A co w nim? Zagorzała debata miejskich notabli na temat sieroty,
która pojawiła się w mieście i wzbudziła
wielkie poruszenie. Podobno ma trzecie
oko, gra na klawesynie oraz mierzy 6 stóp
i 5 cali. Rotmistrz (Mikołaj Chroboczek)
posuwa się do określenia go „zdebilałym”.
Wszystkim tym niuansom przysłuchuje
się sam zainteresowany. Jakież zdziwienie
pojawia się na twarzach loży szyderców
(bo nie sposób inaczej ich w tej sytuacji
określić), kiedy ich oczom ukazuje się
„zlękniona niemota” – zwyczajny, całkiem
przeciętny nastolatek z małą, drewnianą
rzeźbą konia w ręku.
Kaspar (Natalia Klepacka) trafia pod
opiekę profesora Daumera (Mariusz

Siudziński), u którego uczy się wszystkiego: od tego jak siadać, przez to, co
znaczy „ja”, „dom” i „tata”, aż po recytowanie wierszy, które później będzie
mógł prezentować szerszemu gronu i tym
samym udowadniać swoją wartość. Nastolatek bowiem od samego początku musi
przekonywać do siebie miejską społeczność i niemalże dopraszać się możliwości
bytowania w niej. Czas mija (co Stępień
dosyć topornie pokazuje co jakiś czas
gasnącym światłem i tykaniem zegara),
Kaspar powoli oswaja się z otaczającą go
rzeczywistością, a rzeczywistość z nim.
Choć obsadzenie kobiety w roli męskiej
nie jest dziś nadzwyczaj nowatorskie, to
sposób bycia na scenie Klepackiej wydaje
się szalenie intrygujący. Aktorka niesamowicie balansuje pomiędzy emocjami:
postać, którą buduje, okazuje się jednocześnie opryskliwa i przestraszona, dumna i skromna.
Czytelność i budowanie nastroju spektaklu to w dużej mierze zasługa światła wyreżyserowanego przez Mateusza
Czuchnowskiego. Charakterystycznym
jego zabiegiem jest konstruowanie scen
na zasadzie „wycinania” poszczególnych
fragmentów przestrzeni. To z kolei przeplatane jest ekstrawaganckimi projekcjami, typowymi dla stylu Radka Stępnia.
Nie obyło się więc bez sekwencji dosyć
gwałtownej – energią podobnej do sceny
z jego interpretacji Matki Witkiewicza
– kiedy wszystko się rozpada, rozlewa,
majaczy gdzieś między jawą a snem, w jaskrawych kolorach. Reżyser zdecydował
się na dosyć odważne wplecenie krótkiej,
acz intensywnej choreografii stworzonej
pod okiem Mateusza Rzeźniczaka. Ów
taniec prowadzi sam Kaspar, a wszyscy
obecni podążają za jego krokami. Wydaje
się, jakby miał nad nimi kontrolę, mógł
decydować o ich każdym ruchu.
Ciekawe w tej odsłonie jest na pewno
specyficzne rozdzielenie roli Kaspara na
dwoje aktorów. Rolę starszego wcielenia
tajemniczego przybłędy odgrywa Andrzej
Wichrowski. Postać starca, którą wykreował aktor, wydawać się może lekko naiwna, a dla niektórych nawet oczywista.
W pierwszej części pełni on w pewnej
mierze rolę narratora opowieści. Czasami
naprowadza postacie na dobry wątek albo
tłumaczy widowni mniej jasne fragmenty
spektaklu, żeby w finale pierwszego aktu
zostać zdemaskowanym przez dwóch pielęgniarzy zwiększających mu dawkę leków w szpitalu psychiatrycznym. Narracja więc prowadzona jest dwoiście: przez
starego Kaspara, który doskonale wie, co
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w jego opowieści ma się wydarzyć oraz
młodego, który dopiero tę opowieść będzie stwarzał. Wszystko tutaj bowiem,
od momentu sekwencji ruchowej, zależy
od Kaspara. Każdy tańczy tak, jak on im
zagra. Przybłęda staje się objawieniem.
Tylko Rotmistrz, który nie chce poddać się
wpływowi tego, jak go nazywa, „cygańskiego uzurpatora”, postanawia opuścić
Norymbergę. Zrywa tym samym zaręczyny z hrabiną de Bois (Katarzyna Cynke/
Iwona Karlicka), która od tej pory może
adorować już tylko Kaspara Hausera.
Rotmistrz wyjeżdża w przerwie spektaklu, próbując przy tym namówić część
widowni, aby dołożyła mu się do biletu,
co chyba jest najbardziej cringe’owym,
niezręcznym zagraniem w ramach całego
spektaklu. Zaraz za nim w tym rankingu plasuje się Klemens (Paweł Paczesny), próbujący komukolwiek przeczytać
swój poemat o Dionizosie. Nikt jednak
nie chce go słuchać, skoro wszyscy rozmyślają głównie o intrygującym sierocie.
Początkowy dystans Klemensa do Kaspara stopniowo się zmniejsza. Wydaje się,
że wynika to ze starań młodego poety do
przynależenia do jedynej słusznej drużyny – drużyny nowego mesjasza. Chce
nawet założyć dla niego „Komitet ds.
Ludzkiej Mentalności”, gdzie w statucie
widnieć mają wolność, bezpieczeństwo
i akceptacja. Robi to dla tajemniczego
człowieka, będącego wzorem nowych czasów. Nawet sama siostra/wróżka/kapitan
policji – stygmatyczka (Iwona Dróżdż) takim zaczyna Kaspara postrzegać. Wątki są
więc rozliczne, Stępnia i Hetela nie ograniczało właściwie nic, prócz fantazji. Historia jednak, mimo szaleńczego przepełnienia inspiracjami i cytatami, jest spójna
i z łatwością można nadążać zarówno za
budowanymi przez twórców sensami, jak
i za narracją postaci. W spektaklu pojawia
się też motyw teatru w teatrze. Wciągnięta

w konwencję zostaje nawet publiczność,
która, zwiedziona potencjalnym końcem,
daje owację – by ta okazała się jedynie
przerywnikiem spektaklu i początkiem
popremierowego bankietu na scenie.
A bankiet – jak to bankiet. Burmistrzowa (Bogusława Pawelec) wygłasza
przemówienie, wznosi toast, potem już
tylko leje się alkohol. Impreza kończy się
standardowo: większość świętujących się
upija, część tańczy, część zasypia, ktoś
wychodzi i nie wraca. Tym kimś jest nasz
król imprezy. Wariacja na temat śmierci
Kaspara, który po prostu znika, jest dosyć zabawna. Burzy to w jakiejś mierze
opowiadaną przez wieki historię o zagadkowym przybyszu. Mimo że oficjalne
okoliczności śmierci sieroty Europy nie
są znane, aż prosi się, aby była „wielka”. A może właśnie nie? Może pospolita
śmierć w jakiś sposób bardziej pasowałaby
do jego natury? Może to właśnie najpiękniejsze w najsłynniejszym dzikim dziecku? To, że mógłby zginąć przypadkowo
lub umrzeć bez fanfarów? W końcu nie
chciał być nikim wielkim ani grać przypisywanych mu ról. Chciał tylko, żeby każdy miał szansę. I on swoją wykorzystał.
Stępień pokazuje, że stać go na wiele. Wydaje się, że doskonale zdaje sobie z tego sprawę, kiedy w spektaklu
pojawiają się hasła „młody człowiek,
a czy umie zrobić spektakl?”, które pasują zarówno do przedsięwzięcia Kaspara,
jak i do samego Radka. Wydaje mi się
jednak, że w przedstawieniu występuje
zdecydowanie za dużo momentów, które wydają się sugerować jego koniec.
Póki to wrażenie pojawia się drugi czy
trzeci raz, podkręca atmosferę, jednak
z każdym kolejnym osłabia dramaturgię. Długi spektakl nie oznacza wszak
dobrego. Myślę, że spokojnie mógłby się
obejść bez kilku monologów, a napięcia
trzymałyby się lepiej.
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Kilka słów o wielkich słowach

Michał Pawłowski rozmawia z Janem Nowarą, dyrektorem Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
MP: Panie Dyrektorze, na początek
pytanie z gatunku przewrotnych: „Dlaczego klasycy”? A konkretniej jeden
klasyk. Jak mianowicie należy odczytywać wybór słów Herberta na hasło
kolejnej edycji Festiwalu Nowego Teatru („Powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem)?
JN: Sięgnąłem do wielkiego tekstu
z kanonu polskiej poezji współczesnej,
bowiem zawiera się w nim wspaniała,
zarazem dramatyczna idea wierności tradycyjnym wartościom – w perspektywie
historii, kultury, człowieczeństwa. Coś,
co absolutnie nie przystaje do naszego
świata! Z czujną obawą o dzisiejszą wagę
„wielkich słów” wypowiada się na łamach
katalogu festiwalowego kurator głównego
nurtu, Tomek Domagała, zresztą prawdziwy tytan w dziele tworzenia bogatych galerii słów na temat współczesnego teatru.
Powodem tego niepokoju jest zużycie,
wręcz zdeprecjonowanie wielkich słów
w przestrzeni publicznej. Absolutna zgoda! W tej przestrzeni słowa gubią, a często
wręcz zdradzają swoje znaczenia. Ale bo
też nie jest to przestrzeń dla sztuki! Owszem, rozgrywa się tam permanentnie dramat, społeczny i polityczny na wszystkich
kanałach i we wszystkich formatach. I to
z wielką oglądalnością! Tyle, że nie ma
on nic wspólnego z „wielkimi słowami”
Zbigniewa Herberta. Owszem, są artyści teatru, którzy wyruszają w te rejony.
Ale sensem tych ekspansji przestają być
spektakle, teatr, w ogóle sztuka. Chodzi

o ingerencję w rzeczywistość – w celu
wywołania reakcji społecznej. Środkiem
„artystycznego” wyrazu staje się prowokacja albo wręcz skandal. Taki teatr chce
zmieniać rzeczywistość. Aktor ma w nim
demonstrować prawdziwe poglądy, a nie
wcielać się w fikcyjną postać. Scena staje się terenem akcji politycznej. Twórcy
tego tzw. postępowego lub krytycznego
teatru chcą rządu i to nie tylko rządu dusz.
W moim głębokim przekonaniu jest to
droga nie do, ale od sztuki i człowieka.
Dziś, w epoce dramatu politycznego bez
znieczulenia, na żywo, na globalną skalę
– artystycznym celem i sensem powinno
być budzenie i pielęgnowanie w człowieku, w Istnieniu Poszczególnym, jak je
nazywał Witkacy, ludzkiego indywiduum a nie społecznego zwierzęcia. Również przy pomocy Herbertowych „wielkich słów”. Bo wprawdzie poeta mówi
w Przesłaniu Pana Cogito: „powtarzaj
stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy/
bo tak zdobędziesz dobro którego nie
zdobędziesz”. I jest w tym cierpka ironia.
Ale mówi też: „idź wyprostowany wśród
tych co na kolanach/wśród odwróconych
plecami i obalonych w proch i dalej: bądź
odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny/w ostatecznym rachunku jedynie
to się liczy”. No bo kto dziś ma powiedzieć, że wartości budują człowieka, że
wielkie słowa prowadzą do szczęścia?
Czy już tylko poeci? A może właśnie już
tylko przy pomocy wielkich słów da się
ocalić świat na małej scenie.

Czy w tym świetle można też interpretować dobór dramatów w ramach
Nurtu Głównego? Mamy tutaj między innymi Szekspira, Różewicza, dwa
utwory Czechowa – czy to są właśnie
owe „wielkie słowa powtarzane z uporem”? Jaki był klucz doboru w ramach
tegorocznej edycji?
Tak, „wielkie słowa” z motta tegorocznego Festiwalu Nowego Teatru to wielkie
teksty, motywy, postaci z uniwersalnego
kanonu klasyki. Bo spójrzmy – świat rozpada się w oczach. Dopada nas globalny
kryzys – w wielu wymiarach i dziedzinach. Coraz mniej mamy pewności, coraz mniej wiemy o przyszłości, jątrzą się
w nas spory, rośnie agresja. Jakby tego
było mało, znów budzi się widmo zderzenia cywilizacji. Osaczeni przez rzeczywistość, zadajemy coraz więcej fundamentalnych pytań, tak samo jak czyniła to zawsze
wielka literatura. A więc to spotkanie nowego teatru ze starą literaturą wydaje się
dziś bardzo pożądane. Dla rekonstrukcji
duchowego fundamentu naszej kultury, dla
przypomnienia mitów i idei, które legły
u podstaw zachodniego świata, wyznaczając jego system wartości i norm moralnych. W wielkich tekstach, postaciach,
motywach możemy się przejrzeć, mogą
być dla nas inspiracją albo ostrzeżeniem,
mogą ożywić w nas głęboko skryte myśli
i uczucia, które zagłuszył cały ten zgiełk.
Celem tegorocznego FNT jest więc dialog przeszłości z teraźniejszością, ale bez
publicystycznej dosłowności. Reżyserskie
rewizje i reinterpretacje, obejmujące rozmaite strategie dramaturgiczne, staną się
też narzędziem weryfikacji kanonu, terenem sporu o polską i europejską tradycję
kulturową.
W przeszłości festiwalowa Scena Nowej Dramaturgii oferowała widzom
spotkania z nowatorskimi technikami
teatralnymi, chociażby w postaci interaktywnego spektaklu powstającego
na żywo z wykorzystaniem technologii
VR (Virtual Reality). Czego w tym roku
możemy się spodziewać po Scenie Nowej Dramaturgii?
Istniejąca w naszym teatrze od trzech lat
Scena Nowej Dramaturgii, jak sama nazwa wskazuje, jest działaniem na rzecz
nowych tekstów dla teatru. To bardziej
kreacja w słowach niż w konwencjach
przedstawieniowych, choć oczywiście
pierwsze determinują drugie. Kuratorzy
projektu, reżyserka Martyna Łyko i krytyk
Witold Mrozek, wprowadzili w życie oryginalny i dowcipny koncept Teatralnego

Speed Datingu, w myśl którego „Siemaszkowa” kojarzy ze sobą „na żywo” w ciągu
sezonu pary autor/ka – reżyser/ka, które
następnie tworzą wspólnie tekst sceniczny,
korzystając jeszcze z mentorskiego wsparcia znaczących twórców i teoretyków teatru. Drugim wątkiem SND są Letnie
Rezydencje Literackie, czyli rzeszowskie
wakacyjne pisania sztuk dla teatru przez
młodych ludzi pióra, którzy są selekcjonowani na podstawie nadesłanych konceptów i próbek dramatycznych. Podczas
tegorocznego Festiwalu zaprezentujemy
dwa czytania performatywne ze Speed
Datingu i jedno z Rezydencji. Agnieszka
Nasierowska wyreżyseruje fantastycznie
prawdziwą groteskę Magdaleny Mrozińskiej La Sirena – o warszawskiej Syrence narysowanej węglem przez Picassa
w lokatorskim mieszkaniu w Warszawie
w 1948 roku. Aleksandra Jakubczak wyreżyseruje intymny dramat dojrzewania
Powrót Saturna (Space Oddity) autorstwa
Marty Fortowskiej. Rafał Dziemidok, performer i choreograf, podczas Rezydencji
Literackiej w Rzeszowie sporządził frapującą „kartotekę” współczesnych stanów ducha i ciała, którą reżysersko zaperformuje Katarzyna Minkowska. Ten
obraz dopełniam informacją, że jeszcze
tej jesieni do stałego repertuaru „Siemaszkowej” wejdzie rzecz z poprzedniego zaciągu Sceny Nowej Dramaturgii – CELL
ineczka – przejmujące marzenie o dziecku, spod pióra Katarzyny Matwiejczuk,
w reżyserii Kamili Siwińskiej.
I na koniec, wracając do wielkich słów
z hasła tegorocznej edycji: czym jest
dla Pana nowy teatr?
Odpowiem, czym nie chciałbym, żeby
był. Najgroźniejszym z wirusów, który
go infekuje, nazwę pokazywaniem języka
– w sensie dosłownym i metaforycznym.
Chodzi mi o spektakle, w których artysta
staje się pępkiem świata. Nieważne, co
ludziom opowiada i czy w ogóle chce im
coś opowiedzieć. Ważne jest, jak to robi,
a najważniejsze, że robi to on, pokazując,
że może i potrafi zrobić na scenie wszystko. Bo nieważne, co mówi literatura, jeśli
jeszcze w ogóle chce mu się po nią sięgać
i uważnie czytać. Istotne jest tylko to, co
on chce przekazać albo wręcz zademonstrować. Takiego nowego teatru nie chce
mi się oglądać! Owszem, smakuję JAK,
ale pożądam CO.

fot. Archiwum Teatru Studyjnego w Łodzi
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Od bycia „kimś” do bycia „nikim”

Maria Sławińska rozmawia z Natalią Klepacką, odtwórczynią głównej roli
w spektaklu Kto zabił Kaspara Hausera
MS: Jakie było pani pierwsze wrażenie,
kiedy dowiedziała się, że będzie grać
Kaspara Hausera? Czy znała pani tę
postać wcześniej?
NK: Nie znałam tej historii wcześniej.
Poznałam ją dzięki Radkowi i przeczytałam wszystkie książki, jakie istnieją
na ten temat, a także obejrzałam filmy.
Koledzy przyznali, że spodziewali się,
w jakiej roli zostaną obsadzeni, ja nie
miałam tej intuicji. Obstawiałam, że rolę
Kaspara dostanie inny aktor. Na spotkaniu
z widzami [po spektaklu – przyp. red.] pojawiła się sugestia, że może jego historię
i postać łatwiej przyjąć, gdy jest postacią
kobiecą. Na pewno było to interesujące
aktorsko wyzwanie. Kaspar Hauser, jako
bohater, przekazuje coś ważnego w kontekście kreowania tożsamości. Bardzo
lubię, gdy reżyser pyta mnie, czy „rozpoczęłam spektakl” w znaczeniu, czy już
weszłam w rolę, czy podjęłam tę decyzję
w pierwszej scenie. Lubię grać Kaspara,
podobnie jak staram się darzyć sympatią
każdą moją postać.
W jaki sposób kreowała pani Kaspara
Hausera? Czy chciała pani stworzyć
postać „historyczną” w oparciu o te
informacje, które są o Kasparze znane,
czy wykreować niezależny od nich byt,
raczej na podstawie swojej wrażliwości
wobec innych kontekstów?
Nie zależało nam, by była to postać osadzona w jakichś kategoriach: nie jest ona
ani chłopakiem, ani postacią historyczną.

Radek na początku pracy nad spektaklem
zapytał mnie, czy idziemy totalnie „prawdziwie”, czy może robimy z tej postaci
oszusta, który to wszystko przygotował.
Miałam wybór. Ostatecznie połączyliśmy
obie te ścieżki. Bardzo lubię pracować poprzez swoje ciało. Mimo że nie musiałam
być męska i szukać sposobu na męskość
na scenie, to i tak pracowałam ciałem.
Myślę, że łatwiej jest mi tworzyć przez
ciało – szczególnie na początku pracy nad
postacią. Zawsze próbuję dać jak najwięcej ze swojej wrażliwości.
W spektaklu kilka razy pojawia się temat kreowania swojej osobowości –
stawania się „kimś”. Czy w toku akcji czuje pani w swojej postaci zmianę
z „nikogo” w „kogoś”?
Tak, czuję ją. Najważniejszy wydaje mi
się moment pod koniec spektaklu, w którym mój bohater jednak rezygnuje z bycia „kimś”. Okazuje się, że bycie „kimś”
było dla niego zbyt małym wyzwaniem.
Kaspar dochodzi do pytania, które go
zaskakuje: „Kim ja właściwie jestem?”.
Staram się przeprowadzić go od „nikogo”,
aż po decyzję bycia „kimś”, ale jest to dla
Kaspara niewystarczające, w efekcie ja –
jako on – jestem rozczarowana zarówno
swoim stanem, jak i statusem. Wydaje mi
się, że Kaspar staje się „kimś” przez pryzmat reszty bohaterów – on właściwie nie
zrobił nic poza nieświadomą odpowiedzią
na ich potrzebę. Ta społeczność pragnie
mieć „kogoś”, kogo ukoronuje.
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Jakiego rodzaju wskazówki dostała
pani od reżysera? Jakim systemem
pracowaliście?
Na próbach do pierwszej części spektaklu, która jest raczej opowieścią o ludziach wokół mojego bohatera, ja byłam
bardziej słuchaczem. Moją postać tworzyliśmy z Radkiem na osobnych próbach. Dyskutowaliśmy wtedy również
z dramaturgiem na temat Kaspara. Mogę
to nazwać współpracą. Reżyser miał tylko zarys tego, od czego chciałby zacząć.
Tworzyliśmy bazując na improwizacjach,
z których dzień później powstawał tekst.
Na żaden własny pomysł nie usłyszałam
„nie”, co było dla mnie bardzo ważne. Na
początku było dużo więcej monologów,
ale nie mogliśmy dotknąć wszystkiego,
trzeba było się na coś konkretnie zdecydować. Wspominam to jako wspólną
i przyjemną pracę.
Jak ujęłaby pani relację swojego bohatera z postacią starszego Kaspara Hausera, graną przez Andrzeja Wichrowskiego? Czy podczas prób tworzyliście
swoje postacie jako połówki większej
całości? Czy reżyser sugerował, że wasza jedność ma być widoczna?
Rozmawialiśmy o tym, że powinna być
między tymi postaciami symbioza – tak,
żeby było jasne, że to jedna postać. Radek
nie miał jednak potrzeby, by manifestować
wspólne elementy, takie jak cechy, gesty,
zachowanie. Ja byłam zachwycona, że
mogę pracować z panem Andrzejem. Na
początku najwięcej było właśnie naszych
wspólnych prób. Pierwsza scena zmieniała
się wiele razy, zanim połączyła się z drugą.
A finałowa – rozmowa młodego ze starym,
który potem decyduje się odejść – to był
nasz pomysł. Mieliśmy już część przebiegu, ale brakowało nam jeszcze czegoś
i zrozumieliśmy z Andrzejem, że potrzeba
nam sceny, podczas której nasi bohaterowie się spotkają i opowiedzą sobie, do
czego doszło, czy jest tak, jak miało być
i kto miał rację.
Na koniec zadam kluczowe pytanie: kto
zabił Kaspara Hausera?
Niestety nie mogę tego zdradzić! Zastanawialiśmy się, czy Kaspar w naszym spektaklu powinien zostać wprost uśmiercony.
Zdecydowaliśmy, że lepszą opcją będzie,
jeśli to się nie wydarzy dosłownie. Ja czytam tę ostatnią scenę tak: postać, która
przychodzi do portu, to nowy Kaspar.
Bohaterowie niczego się nauczyli i znaleźli sobie kolejnego. Ja wolę myśleć, że
Kaspara nikt nie zabił.

Paulina Orth

Imię i nazwisko –
nie znaleziono.
Bohaterowie bez
tożsamości
Zagadkowa i po dziś dzień niekompletna biografia Kaspara Hausera stanowi
koronny przykład historii, która, mimo
upływu wieków, wciąż pozostaje niemożliwa do zgłębienia przez świat nauki. Nie
przeszkadza to jej jednak być podwaliną
dla dzieł i narracji z pola sztuki i kultury.
To wilcze dziecko, choć nadzwyczajne
w dziewiętnastowiecznej Europie, nie
jest jedynym przypadkiem sławnej osoby
o nieustalonej tożsamości. O kim jeszcze
wiemy, że nic nie wiemy?
Prawdopodobnie największy popularyzator i jeden z twórców artystycznej
wersji opowieści o Hauserze, Werner Herzog w swoim filmie fabularnym Zagadka
Kaspara Hausera (prod. 1974) w głównej
roli dzikiego chłopca obsadził Brunona S.,
amatorskiego muzyka o życiu owianym
tajemnicą. Bruno S. (urodzony jako Bruno Schleinstein), niemal od pierwszych
lat życia był niczyj. Wychowywany bez
rodziny i domu, pozbawiony możliwości edukacji i socjalizacji, spędzał lata
w rozmaitych przytułkach i szpitalach
psychiatrycznych. Znaleziony już jako
czterdziestolatek przypadkowo w Berlinie przez reżysera1 był wręcz współczesnym odbiciem wykluczonego wbrew
swojej mocy wyrzutka Hausera. Herzog
trzy lata później, w filmie Stroszek (którego scenariusz powstał w cztery dni) wykorzystał niektóre wydarzenia z dorosłego
życia ulicznego grajka-outsidera. Bruno S.
również zagrał w nim tytułową postać.
Inną, oprócz Kaspara Hausera, historię
o chłopcu bez danych osobowych opowiada film Dzikie dziecko François Truffauta. Pierwowzorem wilczego dziecka
był francuski chłopiec nazwany „Victorem z Aveyronu”. Nastolatka widywano
wielokrotnie od 1797 roku na obrzeżach
wiosek, na dość precyzyjnym obszarze
obejmującym skraj Tarn i Aveyron. Dopiero dwa lata później myśliwi z psami
schwytali go w lesie. Nie na długo – kilkukrotnie wymknął się tropicielom. Ostatecznie pochwycony w 1800 roku nie mówił, nie reagował na dźwięki mowy i nie

utrzymywał kontaktu wzrokowego. Stał
się zatem doskonałą okazją do sprawdzenia, czy za rozwój człowieka odpowiada
wychowanie, czy sama natura.
Lekarz Jean Itard, zajmujący się w tym
czasie badaniami z dziedzin otologii, psychiatrii dziecięcej i reintegracji społecznej
nadał niemowie imię Victor, prawdopodobnie na cześć bohatera książki François
Guillaume’a Ducray-Duminila (a potem
adaptacji teatralnej) z 1797 roku Victor,
dziecko lasu. Fabuła samej powieści jest
wręcz wymarzonym materiałem do snucia domysłów: niegdyś porzucone w lesie dziecko zostaje adoptowanym synem
barona.
Grono francuskich badaczy i lekarzy
XIX wieku próbowało ustalić miejsce
i datę urodzenia chłopca. Wiek Viktora oceniano na 10-12 lat, co oznaczało,
że urodził się jeszcze w okresie prowadzenia ksiąg metrykalnych przez księży
(zniesionych w 1792 roku). Lekarz Serge
Aroles toteż przejrzał setki odnotowanych
chrztów chłopców przed 1793 rokiem na
tym terenie, jednak porzucił badania po
stwierdzeniu, że późniejsze lata zawierają
mnóstwo braków i fałszywych informacji, powstałych także na skutek Rewolucji
Francuskiej.
Próbowano ustalić tożsamość Victora na podstawie jego zdolności i postaw,
niejednokrotnie za pomocą wątpliwych
moralnie metod. Bał się wysokości i nie
umiał pływać, co wedle badaczy oznaczało, że nie mógł sam przybyć z bardzo
daleka. Chłopiec miał długą, poprzeczną
bliznę na krtani, prawdopodobnie spowodowaną przez kogoś ostrym narzędziem.
Na widok liny podnosił ręce, więc może
przyzwyczaił się do bycia wiązanym. Poszlaki te wskazywały na to, że Victor kiedyś żył wśród ludzi. Pytaniem pozostało,
czy ludzie ci wykazali się wobec Victora
dostatecznym człowieczeństwem.
A co, jeśli brak personaliów nie jest
wynikiem niechlubnej działalności człowieka, tylko celowym zabiegiem; grą
z czytelnikiem czy medialnym performansem? Taka sytuacja miała miejsce w latach 1921–1923 w Urugwaju, gdzie ktoś
pokusił się na literacki żart. Fikcyjna biblioteka Ormuz w Montevideo opublikowała poemat Fragmentos nieistniejącego,
jak się okazało, autora Karez-Y-Roshana.
Jak podano w wysoce patetycznej przedmowie, autorem był pisarz afganistański
z XVIII wieku. Książka została przełożona na język hiszpański przez równie
fikcyjną tłumaczkę. W charakterze podobizny literata okładkę zdobiła fotografia…
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zwykłego kloszarda obdarzonego wyjątkowo pokaźną brodą patriarchy.
W niczego nieświadomych kołach
orientalistów Ameryki Południowej powstał zamęt i wybuchł entuzjazm. Zaczęto
mówić o niebywałej rewelacji, mityczny
pisarz został porównany z perskim poetą
XI wieku, Omarem Khayyamem, a nawet… Jezusem Chrystusem. Tymczasem
autorem Fragmentów był chilijski pisarz,
Pedro Prado, przedmowę zaś napisał Antonio Castro Leal, literat i prawnik z Meksyku. Zanim żart wyszedł na jaw, na adres
tłumaczki zaczęły spływać pochlebne listy z całej Ameryki, a książkę sprzedano
w tysiącach egzemplarzy2.
Od humorystycznego popisu Prado
i Leala mija sto lat. Czy współcześnie komuś w świecie kultury udaje się odnosić
wielki sukces, pozostając anonimowym?
Jak najbardziej. Elena Ferrante, która międzynarodową popularność zyskała dzięki
monumentalnej serii powieści Genialna przyjaciółka, przetłumaczonej już na
wiele języków, pozostaje najmniej znaną z najbardziej znanych twórczyń XXI
wieku. Krytycy i krytyczki literackie od
lat sprzeczają się, kto z włoskich pisarek
lub pisarzy kryje się pod tym imieniem
i nazwiskiem. Nie wiadomo, jak Ferrante
wygląda, kiedy się urodziła, gdzie mieszka. W ciągu ostatnich dwudziestu lat na
pytania prasy udzielała wyłącznie pisemnych odpowiedzi i z nich wiadomo, że
dorastała w Neapolu i mieszkała przez
pewien czas poza granicami Włoch.
Wielka niewiadoma chroniąca autorkę,
ale i kokietująca czytelnicze grono, nie
odejmuje jej dziełom (i osobie!) zainteresowania. W 2016 roku tygodnik „Time”
umieścił Ferrante na liście 100 najbardziej
wpływowych osób na świecie3, platforma
HBO na podstawie czterech tomów Genialnej przyjaciółki wyprodukowała serial, a film The Lost Daughter, w oparciu
o wydaną w 2006 roku powieści Córka,
z Olivią Colman w roli Ledy miał głośną premierę na tegorocznym Festiwalu
Filmowym w Cannes. Jak sama autorka
mówi o sobie, nie wybrała anonimowości,
ale nieobecność4.
Dla Eleny Ferrante, podobnie jak dla
Pedra Prado, fikcyjna tożsamość jest świadomie używanym narzędziem; wybraną
samodzielnie konwencją między nimi
a czytelnikami książek. Choć absencja
autorki w dobie Internetu, czyli w czasach
bycia nieustannie obecnym, widzianym,
a nawet śledzonym zaczyna być kuszącą
wizją, to rezygnacja z życiorysu rozpoznawalnej na ulicy i obecnej w mediach

pisarki pozostaje nieograniczonym zezwoleniem na projekcję własnych o niej
wyobrażeń. Prado zdecydował się na
stworzenie jednorazowego pseudonimu,
aranżując cały proces niczym spektakl
wzbogacony o innych, nieznanych i nieistniejących bohaterów. Kurtyna w końcu
opada, aktorzy wychodzą do oklasków.
Elena Ferrante żyje zaś wyłącznie w doświadczeniu lektury, między pierwszą
a ostatnią stroną jej Historii ucieczki czy
Obsesyjnej miłości.
Czy można zatem istnieć bez tego,
kim się jest? Nie mam na to pytanie prawidłowych odpowiedzi. Tożsamość wilczych dzieci, Kaspara Hausera czy Victora prawdopodobnie nie przykuwałaby
niczyjej uwagi, gdyby nie ich dzika fizyczność i wypływające z ich organizmów
nieczytelne dla dziewiętnastowiecznych
„szkiełek i oczu” komunikaty werbalne
i niewerbalne. W przypadku Ferrante szukanie metryk czy śladów przodków nie
ma najmniejszego sensu, gdyż te odnoszą
się do badania i obserwacji (żywego lub

nie) ciała. Tożsamość tajemniczej pisarki
zależy jedynie od odbiorców tego niemożliwego do zakończenia przedstawienia.
Bez wątpienia są tacy, dla których pisarka
jeszcze nie istnieje. Zupełnie tak, jakby się
wcale nie urodziła i nie miała powodu do
posiadania imienia i nazwiska.

Thomas Loy, «Welche Farbe hat das Gewisssen? Wissen Sie das?», „Der Tagesspiegel”,
13 sierpnia 2010, https://www.tagesspiegel.de/
berlin/bruno-schleinstein-geb-1932/1902160.
html, dostęp: 10 października 2021.
2
Edward Boyé, Panorama południowo-amerykańska, „Wiadomości Literackie” 1928, nr 21,
s. 2.
3
Lauren Groff, Elena Ferrante: The World’s 100
Most Influential People, „Time”, 20 kwietnia
2016, https://time.com/4299844/elena-ferrante-2016-time-100/, dostęp 10 października 2021.
4
Zob. Elena Ferrante, Wydawnictwo Sonia
Draga, https://soniadraga.pl/autorzy/elena-ferrante, dostęp 10 października 2021.
1
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Trudny test z dramatów
dla zaawansowanych cz. 1
Połącz bohaterów z ich charakterystykami! Powodzenia!

rys. Wikimedia Commons
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1. Zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. Jak na nastolatka przystało, ma
wiele przygód. Może nie dba zanadto o styl i szyk, ale za to bardzo lubi
konie.

a) Astrow

2. Podróżniczka z bagażem problemów. Chce zjeść wiśnie i mieć wiśnie.

b) Kaspar Hauser

3. Wymarzony zięć: wykształcony, z dobrze płatną pracą – taki to skarb!
Chciałoby się rzec: gdzie jest haczyk? Ano tu, że wypadałoby się zastanowić do kogo by śpiewał „…moja żono, tyś najlepszą z dam!”

c) Bassanio

4. Silna i niezależna, może nawet zbyt. Nie radzę nadepnąć jej na odcisk,
słyszałam, że jeden taki nie miał przy niej zbyt łatwo w życiu.

d) Lubow Raniewska

5. Gdyby żył dziś, pewnie piłby Bacardi w klubie ze szklanki i bez opamiętania wydawał pieniądze w barach. Ma to niestety swoje konsekwencje, a o kredyt przecież niełatwo…

e) Bianka

Odpowiedzi: 1. b; 2. d; 3. a; 4. e; 5. c.

Redakcja: Agata M. Skrzypek | Korekta: Mateusz Kaliński | Skład i łamanie: Katarzyna Lemańska |
Opracowanie graficzne: Krzysztof Motyka |
Zespół redakcyjny: Agata Kwiatkowska, Joanna Adamiec, Paulina Orth, Michał Pawłowski, Monika Weis,
Maria Sławińska
Nakład: 150 egzemplarzy
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

