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„Dario Fo  
nie przesłał  
instrukcji”
Misterium buffo autorstwa Dario Fo 
to jedno z najbardziej znanych dzieł 
teatralnych noblisty – nie tylko w ro-
dzimych Włoszech, ale i  na całym 
świecie. U nas jednak ani utwór, ani 
jego twórca nigdy nie cieszyli się 
szczególnym zainteresowaniem, cze-
go przyczyn można upatrywać w nie-
skrywanych przez niego poglądach 

komunistycznych i anarchistycznych 
oraz bezpardonowej krytyce kościel-
nych dygnitarzy. Ostatnimi czasy te-
mat przemocy i nadużyć Kościoła ka-
tolickiego coraz odważniej pojawia 
się na scenach, ale wcześniej insty-
tucja ta była postrzegana głównie 
jako jeden z  najważniejszych gra-
czy w walce przeciwko opresyjnemu 
ustrojowi, nie zwracano zatem uwagi 
na jej ciemne strony.

Nie wydaje mi się jednak, żeby Lech Ra-
czak, który jako pierwszy w Polsce sięgnął 
po tekst włoskiego satyryka, chciał przede 
wszystkim celować nim w Kościół. Reży-
ser raczej za jego pośrednictwem opowiada 
o tym, co wydaje mu się problematyczne 

w polskiej religijności i postrzeganiu Boga.
Takie założenia spektaklu wprost su-

gerują rozpoczynające go słowa insceniza-
tora, który jest także tłumaczem i autorem 
scenariusza. Na dużych drewnianych wro-
tach wyświetlone zostaje nagranie Lecha 
Raczaka wypowiadającego się o polskim 
Bogu, z którego nie można żartować: po-
ważnego, surowego i odległego. Kontruje 
takie podejście do wiary włoską bezpo-
średniością i poufałością. Po tym wstępie, 
który nie ma w sobie nic z prowokacji czy 
przekory, trudno jest zdjąć nałożony przez 
twórcę filtr i dostrzec inne potencjalnie 
obecne w przedstawieniu treści.

Fo przeważnie sam występował 
w swoich sztukach – Misterium było mo-
nodramem, na bieżąco uzupełnianym 
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O kodzie  
kulturowym
Z Pawłem Stachowczykiem, aktorem 
i koordynatorem Orbis Tertius – 
Fundacji Lecha Raczaka, rozmawia 
Joanna Adamiec

JA: Mam wrażenie, że wiedza o Dario Fo 
jest bardzo chroniona w Polsce. Mało kto 
zna jego dramaty, teatry instytucjonal-
ne nie wystawiają jego sztuk. Czy Dario 
Fo rzeczywiście jest taki straszny, jak go 
malują i budzi tyle kontrowersji wśród 
widzów?
PS: W teatrach instytucjonalnych jest chro-
niony chyba ze względu na to, kto daje 
tym teatrom pieniądze. Często słyszy się, 
że Dario Fo jest bluźniercą, że jego sztuki 
obrażają uczucia religijne. I rzeczywiście, 
widzowie czasem uważają, że nasz spektakl 
ich uraził. To, czym dla nas jest bluźnier-
stwo, a czym profanacja, zależy od nasze-
go wychowania. Według mnie, to właśnie 
kultura, w jakiej dorastaliśmy i obecnie 
żyjemy jest tutaj najważniejsza – to, jak 
bardzo jesteśmy zakorzenieni, jako Polacy, 
nie w chrześcijaństwie, a w katolicyzmie. 
A nawet w czymś, co nazwałbym katoli-
cyzmem polskim. Zaczynamy już nawet 
wchodzić w konflikty z samym Watykanem.

Bardzo łatwo jest odrzucić coś, twier-
dząc, że obraża nasze uczucia religijne. 
Czy wasze Misterium buffo wywołało 
kiedyś jakiś skandal, mieli państwo pro-
blemy z wystawianiem go?
Odbiór jest zawsze różny w zależności od 
miejsca, w którym Misterium gramy. Ina-
czej jest na Podkarpaciu, inaczej na Podla-
siu, inaczej w innych częściach Polski. Jak 
wiadomo, każdy region kraju jest inaczej 
ukierunkowany religijno-politycznie. Jeśli 
pytamy, czy coś jest dla kogoś bluźnier-
stwem, odwołujemy się zawsze do jednost-
kowych doświadczeń. Czasem jest tak, że 
przychodzą razem dwie osoby, z których 
jedna jest zachwycona, spektakl pociąga ją 
do dalszych refleksji, pytań, poszukiwań, 
a inna od pierwszej sceny tego nie przyj-
muje i czuje, że musi wyjść. Ostatnio mie-
liśmy taką sytuację w Tarnowskich Górach.

Wiele naszych reakcji i odczuć jest uza-
leżnionych od kodu kulturowego, w któ-
rym zostaliśmy wychowani. Wiele od 
naszej wrażliwości. 
My jesteśmy nauczeni własnego Pana 
Boga. Leszek [Lech Raczak we fragmencie 

nagrania na początku przedstawienia – 
przyp. red.] mówił, że my, wchodząc do 
kościoła, jesteśmy już na kolanach, z po-
chyloną głową i czołem. Nasz pan Bóg jest 
bogiem groźnym.

Dla mnie Misterium buffo jest raczej 
wariacją na temat tego, jaki może być 
Chrystus, a nie profanacją.
U Leszka, ilekroć przewijał się temat Pana 
Boga, nigdy nie miałem wrażenia, że to jest 
bluźnierstwo, próba obrażenia ludzi wie-
rzących, kleru czy kogokolwiek. Zawsze 
było to raczej poszukiwanie Chrystusa.

Jak przygotowywali się państwo do tego 
spektaklu? Wzięli państwo po prostu do 
ręki dramat Daria Fo i starali postawić 
akcenty tak, żebyśmy mieli wrażenie, że 
sztuka jest blisko nas, czy zaczęli pań-
stwo od poszukiwań we własnych do-
świadczeniach, a tekst Fo był tylko tego 
dopełnieniem?
Choć Leszek chciał, żebyśmy obejrzeli 
Daria Fo, uważałem, że nie mogę tego zro-
bić, bo będzie mnie jego wykonanie jakoś 
kierunkowało. Raczej nie mam w zwycza-
ju słuchać przedmówców. Leszek zawsze 
pozwalał na improwizacje, pozwalał szu-
kać, kontestować. Oczywiście cały czas 
nad nami czuwał.

Dario Fo wręcz manifestacyjnie przeciw-
stawiał się władzy papieskiej. Przykładem 
tego jest scena z papieżem Bonifacym. 
Jako skłonny do korupcji karierowicz, 
żądał od poddanych bezwzględnego od-
dania. Mam wrażenie, że od kiedy ojcem 
świętym został kardynał Bergoglio, sta-
nowisko to kojarzy nam się raczej z do-
brem i miłosierdziem. Swoje Misterium 
buffo tworzyli państwo rok po rozpoczęciu 
pontyfikatu przez papieża Franciszka. 
Czy nie mieli państwo poczucia, że z tą 
sceną trzeba coś zrobić, może ją wyrzu-
cić, a ostrze wymierzyć w inną stronę? 
Lech był człowiekiem, który zawsze przy-
chodził z gotowym scenariuszem, z goto-
wymi scenami. On wiedział, jak ma być. 
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odautorskimi improwizacjami, w warstwie 
estetycznej czerpiącym z włoskiej tradycji 
teatru ludowego i commedii dell’arte. U Ra-
czaka brakuje spontanicznych wstawek spo-
za scenariusza, które ożywiałyby i aktuali-
zowały spektakl – grany przecież od 2014 
roku. Na scenie przeważnie mamy trzech 
aktorów i aktorkę, którzy poszczególne 
fragmenty performują solo lub w duecie, 
a także przygrywających im „aniołów” – 
dwie trzecie trio Targanescu. Całość zo-
stała obramowana historią wesela w Kanie 
Galilejskiej, którego goście przypominają 
kolędników – w ten sposób grupa Orbis 
Tertius nawiązuje do rodzimej tradycji ja-
sełek, będącej śladem dawnych misteriów. 
Tytułowy gatunek widowiska jest zresztą 
realizowany dosyć konsekwentnie – oczy-
wiście bardziej w tej późnośredniowiecznej 
odsłonie, dla której elementy buffo nie były 
niczym zdrożnym (do czasu).

Zespół odgrywa biblijne opowieści na 
drewnianym podeście, mając do dyspozycji 
proste elementy scenografii: wielkie wrota, 
krzesła czy drabina, jak w historycznych 
teatrach ulicznych. Mimo to, nie znajdu-
jemy się w jakichś zamierzchłych czasach. 
Bohaterami są z jednej strony tak zwani 
zwykli ludzie, współcześni Chrystusowi, 
dla których jest on bardziej dziwakiem, 
szaleńcem czy sensacją, niż Bogiem i z tej – 
bliskiej – perspektywy o nim i do niego mó-
wią; z drugiej strony jednak znają te wszyst-
kie opowieści i dalsze wydarzenia, istnieje 
już religia zinstytucjonalizowana, aktorzy 
noszą współczesne kostiumy, używają zna-
nych nam przekleństw i „świętych” okrzy-
ków („Matko Boska! Jezu Chryste!”), bu-
dzących ogólną wesołość na widowni, bo 
na pewno nie zgorszenie. Ale w zasadzie 
nic w tej realizacji nie sprawia dyskom-
fortu. Niby widzimy, że pobudki postaci 
są niskie, one same chciwe, a ich wiara 
powierzchowna i obliczona na zysk, lecz 
mam wrażenie, że ostrze tego typu krytyki 
jest mocno stępione.

Po emisji Misterium odegranego przez 
Dario Fo, Watykan nazwał jego wykonanie 
„najbardziej bluźnierczym widowiskiem 
w historii telewizji”. W obecnej sytuacji, 
kiedy co chwilę na światło dzienne wy-
chodzą coraz to straszniejsze zbrodnie lu-
dzi Kościoła, potrzebujemy wypowiedzi 
o właśnie takiej sile rażenia.
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Miał wizję. Może były jakieś sugestie, że 
ten Bonifacy nie do końca tu pasuje, ale 
szybko zostały odrzucone. Spektakl opo-
wiada o ludziach, którzy byli sąsiadami, 
spotykali Jezusa po drodze. Papież nie miał 
takiej możliwości. Żył później. My za to 
z papieżem [jego postacią, ideami – przyp. 
red.] zawsze się jakoś spotkamy. Poza tym, 
Leszek wiedział, że Małgorzata zrobi tę 
scenę dobrze.

Czy spektakl zmienił się, od kiedy Lecha 
Raczaka nie ma już wśród państwa? 
Czy było coś, co bardzo chcieli państwo 
do przedstawienia dodać, albo wręcz 
przeciwnie – mieli potrzebę odrzucenia 
czegoś?
Za każdym razem, kiedy gdzieś jedziemy, 
pada pytanie, czy Lechu jest z nami. Od 
roku właściwie nic się nie zmieniło. Kiedy 
zaczynaliśmy grać ten spektakl, nie było 
wstawki z zapowiedzią Lecha. Potem uzna-
liśmy, że ten krótki filmik jest potrzebny, 
na wypadek gdyby nie mógł gdzieś z nami 
jechać. Puszczenie nagrania rozluźniało 
atmosferę i budowało w ludziach przeko-
nanie, że nasz spektakl nie jest bluźnier-
stwem, a jedynie rozmową o Panu Bogu, 
który potrafi się śmiać, żartować, nawet 
się z nimi napić.

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu 
Nagrody Nobla Dario Fo powiedział: 
„Bóg jest kuglarzem”. Wydaje mi się, że 
autorskie wprowadzanie do spektaklu, 
w postaci wypowiedzi Lecha Raczaka, 
można uznać za parafrazę tych słów.
Dowcipów ze smakiem o Panu Bogu rze-
czywiście nie ma. No, chyba, że idziemy 
po bandzie… A przecież jako wierzący 
nie musimy być poważni cały czas. Nasze 
święta, choć wesołe, często są tak naprawdę 
smutne. Kolędy też śpiewa się z patosem. 
My chcieliśmy, żeby w naszym spektaklu 
było radośnie!

Monika Weis

Rozczochrany  
folk i nieokiełzna-
ny jazz
Chciałabym w jednym zdaniu określić to, 
co zaserwowało nam wczorajszego wieczo-
ru trio Targanescu. Obawiam się jednak, 
że najcelniej zatytułowali swój program 

Offowa odpo-
wiedzialność
Maria Sławińska rozmawia z Kata-
rzyną Knychalską, kuratorką nurtu 
Off-Rzeszów.

MS: Czym kierujesz się w pracy kura-
torki podczas Off-Rzeszów?
KK: Przede wszystkim poziomem arty-
stycznym. Jestem ze szkoły, że niezależnie 
od haseł i idiomów czy potrzeby dialogo-
wania spektakli w nurcie, na pierwszym 
miejscu i tak mamy proste kryterium: czy 
to co oglądamy jest dobre, czy nas porusza, 
czy trzyma naszą uwagę. W przypadku offu 

sami artyści: Muzyka przerażająca, potar-
gana i inne wesołe piosenki. To faktycznie 
bardzo spójne i zgrabne sportretowanie 
wariacji muzyków. Początkowo żałowa-
łam, że koncert nie odbywa się w innym 
miejscu – w  piwnicy czy choćby w dusz-
nym, ciemnym barze. Scena przygotowana 
dla poznaniaków zdecydowanie odbiega-
ła od wytwarzanego przez nich nastroju. 
Po chwili jednak, kiedy zanurzyliśmy się 
w dźwiękach, ta delikatna niespójność ze-
szła na dalszy plan.

Muzyka Targanescu nazywana jest po-
łączeniem folku i kameralistyki rockowej. 
Wydaje się jednak, że to nie oddaje ze-
społowi pełnej sprawiedliwości. Wkłada-
ne w proste ramy historie, które wydoby-
wają się czy to z fagotu, czy spod strun 
skrzypiec, są zdecydowanie bardziej zło-
żonym zjawiskiem. Eklektyzm kryjący się 
w aranżacjach trio doprawdy jest niebywa-
ły. Dźwięki w ciągłym, płynnym ruchu pro-
wadzą słuchaczy w przeróżne zakamarki, 
niemalże malują piękne, pełne barw ob-
razy. Doskonale też czuć, że akademicko 
wykształceni artyści są silne zakorzenieni 
w muzyce klasycznej.

Ich duszami targa jednak rozczochrany 
folk i nieujarzmiony jazz. Zarówno czułe 
ballady, wzbudzające tęsknotę za miło-
ścią oraz prowokujące do tańca, jazzujące 
numery, jak i zupełnie niemożliwe do za-
klasyfikowania sploty dźwięków, pociąga-
ją w wykonaniu zespołu tak samo inten-
sywnie. To muzyczne potarganie zarówno 
w strukturach kompozycji, jak i nazwie 
programu, ma swoje podłoże w równie roz-
wichrzonej fryzurze skrzypaczki Katarzy-
ny Klebby. Szalonych narracji w warstwie 
tekstowej dopełnia głos Arnolda Dąbrow-
skiego, a Paweł Paluch czaruje na scenie 

za sprawą fagotu. Upodobanie do arty-
stycznej wolności Targanescu przejawia się 
w licznych cytatach muzycznych – daje się 
wśród nich wysłyszeć na przykład walce, 
które po chwili, przefiltrowane przez wy-
obraźnię muzyków, nabierają proweniencji 
ludowej, żeby za moment przerodzić się 
w mroczne historie.

Ta nieskrępowana niczym swoboda 
tworzenia ma swoje uzasadnienie w po-
czątkach formowania się grupy. Trio bo-
wiem zawiązało się w roku 1999 przy 
okazji wspólnej pracy nad III Wieczorem 
Olbrzymów Teatru Cinema w Michałowi-
cach. Pierwsze kroki stawiane w środowi-
sku offowym pociągają za sobą wolność 
twórczą, wynikającą z niepohamowanej 
potrzeby powoływania pięknych światów – 
takie właśnie muzyka Targanescu maluje 
dźwiękami.
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bliskie mi są spektakle, które skupiają się 
na czymś więcej niż efekt końcowy, czyli 
jakbyśmy to dziś w uproszczeniu powie-
dzieli: są zaangażowane społecznie. I to 
nie musi być takie bezpośrednie zaanga-
żowanie, przejawiające się np. w ważnym 
obecnie temacie (chociaż oczywiście też). 
To może być zaangażowanie codzienne – 
jak i z kim dany zespół pracuje, jak wyglą-
da jego kontakt z lokalną wspólnotą, czego 
potrzebuje od takiego medium, jakim jest 
teatr. Ostatnim kryterium jest różnorodność 
wyboru. W offie mamy takie bogactwo 
stylów i form, że warto pokazać w małym 
nawet fragmencie, co może zaoferować ten 
nurt. Szczególnie przy imprezach, które 
z założenia mają format przeglądu, a taką 
imprezą jest właśnie Off-Rzeszów. W skró-
cie więc: kiedy muszę wybrać trzy-cztery 
spektakle na przegląd z dziesiątek możli-
wych skupiam się na tych, które najmoc-
niej, najmądrzej i najciekawiej prezentują 
dany rodzaj współczesnego polskiego offu.

Twoje wybory kuratorskie pociągają za 
sobą realną zmianę dla twórców i twór-
czyń teatru offowego – nadają im wi-
dzialność, stają się okazją do zarobku, 
stymulują do dalszej pracy. Czy czujesz 
ciężar tej odpowiedzialności?
Czuję raczej ciężar odpowiedzialności 
ogólnej. W wielu swoich działaniach w ra-
mach projektów Fundacji Teatr Nie-Taki, 
czy to w czasopiśmie „nietak!t”, czy w kon-
kursie The best Off, czy przy współpracy 
z Ogólnopolską Offensywą Teatralną sta-
ram się choć odrobinę „poprawić” system, 
w którym funkcjonuje off. I to jest napraw-
dę spora odpowiedzialność, bo skoro się 
powiedziało A, trzeba brnąć w to dalej. 
Przynajmniej ja to tak odczuwam. Każdy 
przegląd, każda sposobność do pokazania 
swojej pracy jest bardzo istotna dla twór-
ców ze wszystkich wspomnianych przez 
ciebie powodów, ale to tylko kropla w mo-
rzu potrzeb. Żeby mówić o konkretnych 
zmianach w funkcjonowaniu niezależnych 

„Bynajmniej nie 
krzepniemy”
Paulina Orth rozmawia z Witoldem 
Mrozkiem i Martyną Łyko, kuratorami 
Sceny Nowej Dramaturgii

Paulina Orth: Zacznijmy od podróży do 
przeszłości. Ostatnio spotkaliśmy się ze 
Sceną Nowej Dramaturgi na festiwalu 
w listopadzie 2019 roku. Tuż przed wy-
buchem pandemii, w lutym 2020, odbyło 
się kolejne rozdanie Teatralnego Speed 
Datingu… Jak niespodziewana, przymu-
sowa przerwa wpłynęła na was?
Martyna Łyko: Przez te dwa lata płakali-
śmy w poduszkę, że nie możemy się spo-
tkać! Edycja festiwalu, która miała się od-
być jesienią, potem zimą 2020 roku, została 
odwołana w ostatnim momencie. Bardzo 
nas to poruszyło. Liczyliśmy, że odbędą się 
nasze czytania performatywne, że spotkamy 
się z widzami. Długo nie było wiadomo, 
czy festiwal się odbędzie. Żyliśmy w na-
pięciu, czekając, aż władze otworzą teatry 
na nowo. Finalnie całe wydarzenie – w tym 
czytania performatywne Sceny Nowej Dra-
maturgii – wraca z rocznym opóźnieniem. 
Nadal jednak nie wiemy, czy i jak IV fala 
zachorowań uderzy w kulturę, dlatego też 
dyrektor festiwalu zdecydował o przesu-
nięciu edycji z listopada na październik. 
Jeden plus był taki, że dyrektor Nowara 
zgodził się zaprosić do Letniej Rezydencji 
Literackiej dwie osoby zamiast jednej, a jej 
laureatami w 2020 roku zostali Beniamin 
Bukowski i Rafał Dziemidok.

Czy sytuacja pandemiczna wpłynęła tak-
że na dobór sztuk wybranych do czytań, 
które zobaczymy na siódmej edycji Fe-
stiwalu Nowego Teatru?
Witold Mrozek: Już budując nasz, w końcu 
odwołany, program wydarzeń festiwalo-
wych na 2020 rok, pracowaliśmy w dużym, 
epidemicznym napięciu. To, co Scena No-
wej Dramaturgii pokazuje na festiwalu, jest 
uzgadniane z dyrekcją teatru. Ostatecznie 
zdecydowaliśmy się na prezentację tego, co 
zablokowała pandemia. Dwa z trzech pro-
jektów stworzonych przez pary w czasie II 
Teatralnego Speed-Datingu w lutym 2020 
roku, czyli La Sirena (Magdalena Mro-
zińska/Agnieszka Nasierowska) i Powrót 
Saturna (Space Oddity) (Marta Fortowska/
Aleksandra Jakubczak), zostaną pokazane 
teraz. W międzyczasie pojawiła się final-
na wersja dramatu Rafała Dziemidoka, 
laureata zeszłorocznej Letniej Rezydencji 

zespołów trzeba wypracować bardzo kon-
kretne rozwiązania systemowe. Natomiast 
takie okazje jak Off-Rzeszów czy wszystkie 
inne formy otwarcia się instytucji i dużych 
festiwali na nurt niezależny, są oczywi-
ście bardzo ważnym i cennym krokiem 
ku lepszemu.

Zmarły rok temu Lech Raczak pozosta-
wił po sobie ogromną spuściznę, której 
częścią jest prezentowane na festiwalu 
Misterium buffo. Czego młodsze pokole-
nie twórczyń i twórców offowych może 
nauczyć się dziś od legendarnego już za-
łożyciela Teatru Ósmego Dnia?
To, czego można nauczyć się od Lecha 
Raczaka, to temat na doktorat. Dla mnie 
osobiście Lech był jednym z najmądrzej-
szych i najbardziej nieprzeniknionych ludzi 
teatru, jakich spotkałam. Niestety, ta jego 
spuścizna jest praktycznie nieznana mło-
demu pokoleniu, z różnych przyczyn. Raz, 
że czeka dopiero na uporządkowanie i opi-
sanie. Dwa, że w pewnym momencie Lech 
Raczak przestał być postacią dla głównego 
nurtu ciekawą, tworzył trochę na uboczu. 
Trudno mi zrozumieć, czemu kilka jego 
naprawdę wybitnych spektakli przeszło 
praktycznie niezauważonych. Zaryzykuję 
więc tezę, że młode pokolenie musi naj-
pierw odkryć spuściznę Lecha Raczaka, 
zobaczyć zapisy spektakli, poczytać eseje 
teatralne i scenariusze, żeby się od niego 
czegoś nauczyć. A na pewno warto.

Czy uważasz, że ironiczne podejście do 
religii, a w szczególności zinstytucjonali-
zowanej religii jakie obecne jest w spek-
taklu Misterium buffo, może oburzyć 
widzów, czy raczej skłoni ich do prze-
myślenia własnego stosunku do religii? 
Nie nazwałabym tej postawy ironią. Ra-
czak bardziej upomina się o powrót do za-
sad ewangelicznych, zagubionych gdzieś 
w ludzkiej próżności, chciwości, słabości. 
Dla mnie to jest bardziej gorzkie rozpozna-
nie pod pozorem uśmiechu, wynikające 
zresztą przecież z tekstu Fo, który daje prze-
strzeń do kpiny i błazenady. Raczak pod tą 
kpiną znajduje temat uniwersalny, nie mówi 
wyłącznie o chorobach toczących instytucje 
kościoła, ale o ogólnoludzkich mechani-
zmach, o tym, jak nasze małe jednostkowe 
interesy rozbijają wielkie i piękne idee. Czy 
to może kogoś oburzyć? Moim zdaniem 
nie. Ale to nie jest pytanie do mnie – każ-
dy odbiera spektakl na swój sposób, więc 
nie jestem w stanie przewidzieć widzow-
skich reakcji, szczególnie dziś, w czasach, 
w których „święte oburzenie” przychodzi 
z zupełnie niezrozumiałych dla mnie stron.
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Literackiej w ramach Sceny Nowej Dra-
maturgii. Jego Skopując kołderkę w formie 
czytania performatywnego przygotowuje 
Katarzyna Minkowska. Za projekt Pod-
brzusze (Konrad Sikora/Katarzyna Du-
dzic-Grabińska), wyłoniony na II Speed-
-Datingu, mocno trzymam kciuki. Myślę, 
że Konrad Sikora jest jednym z naszych 
ciekawszych odkryć. Bardzo mi odpowiada 
jego spojrzenie na rzeczywistość, umiejęt-
ność łączenia tropów religijno-kulturowych 
z nienormatywną perspektywą i pracą na 
języku. Mam nadzieję, że ten dramat jesz-
cze w przyszłości zobaczymy.

Hasło „Jutro nie umiera nigdy” niedo-
szłej do skutku edycji festiwalu zmie-
niono na cytat z Przesłania Pana Cogito 
Zbigniewa Herberta: „Powtarzaj wiel-
kie słowa powtarzaj je z uporem”. Jak 
w waszym odczuciu to motto rezonuje 
z tym, co pokaże SND?
WM: Scena Nowej Dramaturgii jest efek-
tem tego, co dzieje się na bieżąco w Rze-
szowie – choćby obsada czytań składa się 
z aktorów Teatru im. Wandy Siemaszko-
wej. Ale jednocześnie SND ma dość dużą 
autonomię w ramach funkcjonowania te-
atru. Nurt główny festiwalu, jak i czytania, 
są planowane na długo przed spotkaniem 
z widownią i niezależnie od siebie. Chcemy 
zaprosić do laboratoryjnego procesu, który 
rozgrywa się równolegle, nie poddając się 
jednej idei.
MŁ: Najlepiej będzie, gdy widz sam doko-
na tego połączenia. FNT jest domem Sceny 
Nowej Dramaturgii. Od samego początku 
łączymy się z festiwalową publicznością 
i cieszymy się, że właśnie tu nowy teatr 
łączy się z nową dramaturgią. Nową w tym 
sensie, że poszukuje nowatorskich dróg pi-
sania dla teatru, świeżych form artystycz-
nych. Jako kuratorzy otwieramy ścieżkę 
czy tworzymy niejako przejście niezna-
nym twórcom literackim; osobom, które 
żyją pisaniem, jednak niejednokrotnie nie 
miały do tej pory styczności z kreowaniem 
dramatu na scenę.

Co roku festiwal wybiera hasło zgodne 
z duchem czasu. Z momentem, w jakim 

przyszło nam żyć. Podobnie jest z drama-
tami, które powstają w oparciu o współcze-
sność. My, jako kuratorzy, jesteśmy jedy-
nie świadkami rodzenia się tych tekstów. 
Dostajemy zgłoszenia składające się z za-
lążka pomysłu, z jednej sceny. Następnie 
autorzy w porozumieniu z nami i mento-
rami danej edycji stopniowo budują tekst. 
Mamy do czynienia z materią zupełnie 
organiczną, która naturalnie przystaje do 
czasu, w którym powstaje. Tak samo prze-
biega to w przypadku dramatu w czasie 
rezydencji, czyli aktualnie tekstu Sandry 
Szwarc, który to – mam nadzieję – będzie-
my oglądać na Festiwalu Nowego Teatru 
w przyszłym roku.
WM: Odnosząc się do samego cytatu z Her-
berta, dla mnie osobiście istotny jest w tym 
wierszu inny, podobny wers i wydaje mi 
się, że bliższy temu, co robimy: „powtarzaj 
stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy”. 
W tekstach Marty Fortowskiej i Magdy 
Mrozińskiej nietrudno zauważyć połączenie 
dojrzewania w pewnej kulturze, zanurzenia 
w rzeczywistości społecznej z elementami 
ezoteryki, medytacji czy bajkowości. Widać 
w nich, że praca na narracji jest czymś dużo 
szerszym niż praca na „wielkich słowach”.
MŁ: Z drugiej strony wydaje mi się, że fe-
stiwalowe hasło doskonale rezonuje z tek-
stem Rafała Dziemidoka. Mam nadzieję, 
że widzowie będą mogli indywidualnie 
i emocjonalnie odnieść się do tego, co zo-
baczą. Wątek baśniowości towarzyszy nam 
za to dłużej. Lada moment do repertuaru 
Teatru im. Siemaszkowej wchodzi osa-
dzony w stylistyce realizmu magicznego 
dramat Celineczka, który powstał w ra-
mach naszych działań, a dotyczy zupełnie 
namacalnych problemów.

W formule SND dajecie zaproszonym 
artystom dużo swobody, także w trak-
cie rezydencji.
MŁ: Swoboda jest dla nas wyjątkowo waż-
na, jest wręcz esencją naszego działania. 
Jesteśmy, jako kuratorzy, w tym przedsię-
wzięciu nastawieni na poszukiwanie tego, 
co nowe, a oddawanie głosu bez poczucia 
wolności twórczej nie ma sensu.
Chcemy dać miejsce pomysłom, które być 
może w teatrze repertuarowym, w innych 
konkursach nie zostałyby docenione. O tym 
jest Scena Nowej Dramaturgii. O wspiera-
niu indywidualnego głosu artysty.
WM: Projekt D10S Sandry Szwarc pod-
chodzi do piłki nożnej od strony szeroko 
pojmowanej polityczności. Postać Diego 
Maradony istnieje tu na przecięciu różnych 
dyskursów. Z jednej strony tożsamościo-
wych czy postkolonialnych ze Stanami 

Zjednoczonymi w tle, z drugiej – bajko-
wym ucieleśnieniem mitu spektakularnego 
awansu. Nie chcę za dużo zdradzać, trwają 
jeszcze ostatnie szlify. Rozmawiałem kilka 
dni temu z Pawłem Demirskim, który jest 
jednym z konsultantów tego projektu, był 
pod dużym wrażeniem Sandry i współpracy 
z nią. Warto to podkreślić: o ile przy Te-
atralnym Speed-Datingu mocniej wchodzi-
my z Martyną w rolę kuratorów, jesteśmy 
bliżej twórczych napięć między reżyse-
rem/reżyserką a dramatopisarką/dramato-
pisarzem, uczestniczymy w spotkaniach 
z mentorami (ostatnio w Speed Datingu – 
z Weroniką Szczawińską i Michałem Bu-
szewiczem). To w czasie rezydencji ra-
czej stwarzamy warunki, w których osoba 
może pracować nad swoim tekstem. Jako 
opiekunowie jesteśmy bardziej elastyczni 
w kwestii ekspertów, z którymi rezydenci 
mogą pracować – dotąd byli to m.in. Wero-
nika Szczawińska czy Grzegorz Niziołek. 
Sandra sama chciała pracować z Pawłem, 
cieszymy się, że przyjął nasze zaproszenie 
obok Michała Buszewicza.

To już kolejna edycja FNT z udziałem 
Sceny, za nami dwa Teatralne Speed-Da-
tingi, trzy rozstrzygnięte Letnie Rezyden-
cje Literackie… Czy macie poczucie, że 
okrzepliście w tej formie?
WM: Na razie mam wrażenie, że żyjemy 
w rollercoasterze, bynajmniej nie krzepnie-
my. Chciałbym, żeby udało się nam wró-
cić do zamierzonej formuły: do parowania 
ludzi w twórcze tandemy, do wytwarzania 
takiej ilości (pół)produkcji teatralnych, jaką 
sobie założyliśmy.
MŁ: Absolutnie się zgadzam. Szczególnie 
zależy nam na powrocie do form działań 
sprzed pandemii, gdzie mieliśmy większą 
grupę uczestników. Na pierwszą edycję 
Teatralnego Speed Datingu zaprosiliśmy 
20 osób, powstało 10 tekstów, do tego re-
zydencja! Wypracowana przez nas formuła 
potwierdza się jakościowym materiałem, 
realizacjami czytań, a i niejednokrotnie dal-
szymi sukcesami uczestników (druk drama-
tu Febra Aldony Kopkiewicz w „Dialogu 
1/2021”; czy zakwalifikowanie Powrotu 
Saturna Marty Fortowskiej do drugiego eta-
pu Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej). 
Scena Nowej Dramaturgii nie jest jednak 
nastawiona na sam produkt. Tutaj najważ-
niejsze jest twórcze spotkanie i możliwość 
próbowania nowych rozwiązań. Naszym 
zadaniem jest inicjowanie takich spotkań, 
umożliwienie zawierania środowiskowych 
kontaktów. Nawet jeśli na festiwalu wi-
dzimy efekt tylko części z nich, to wiele 
procentuje na przyszłość.
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Agata Kwiatkowska

IV Misteria i buffo
W naszym kręgu kulturowym słowo „miste-
rium” jednoznacznie – zaryzykuję – kono-
tuje treści chrześcijańskie. Rozumiane jako 
termin religijny, będący zarówno synoni-
mem liturgii, jak i ogółu tego, co transcen-
dentne i wymykające się rozumowi, pojęcie 
to wydaje się „ciężkie” – wymagające od 
uczestników powagi i podniosłości. Jednak, 
chociaż temat powszechnie najbardziej zna-
nego misterium, tj. męki Pańskiej, czyli ta-
jemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa, rzeczywiście nie zalicza się do 
wagi lekkiej, to jego historyczne teatral-
ne realizacje nie wykluczały elementów 
komicznych.

Bo misterium jest także wywodzącym 
się ze średniowiecza gatunkiem teatral-
no-literackim. Początkowo widowiska 
odbywały się wyłącznie w kościołach, 
ale w wyniku rozwoju kultury miejskiej 
i świeckiej pobożności stopniowo zaczęły 
opuszczać mury świątyń i przenosić się do 
przestrzeni miasta. Oczywiście, ówcześni 
twórcy nie nazywali tej formy spektaklu 
misteriami – określający ją w ten sposób 
termin pojawił się dopiero w XIX wieku, 
a samo słowo niekoniecznie zostało wy-
wiedzione od łacińskiej tajemnicy, lecz, 
być może, od ministerium, czyli cechu, 
gdyż to cechy rzemieślnicze lub świeckie 
bractwa religijne zajmowały się organi-
zacją widowisk. Pomimo tematyki, którą 
stanowiły wydarzenia biblijne lub żywo-
ty świętych i męczenników, misteria suk-
cesywnie traciły swój religijny charakter 
i ulegały zeświecczeniu, a Kościół uważał 
je za obsceniczne, wulgarne i brutalne. Ich 
rozwój zatrzymała reformacja oraz reforma 
po Soborze Trydenckim.

Misteria mogą więc być bardzo pla-
stycznym tworzywem, służącym krytyce 

Kościoła jako instytucji – opresyjnej, do-
konującej aktów cenzorskich, wtłaczającej 
ludzi w jedyne właściwe formy.

Z tego potencjału misteriów skorzystali, 
między innymi, Włodzimierz Majakowski 
oraz Dario Fo: obaj pisarze, ale też ludzie 
teatru. Gdy przyjrzymy się tym sylwetkom, 
okaże się, że łączy ich zaskakująco wiele: 
sympatie i rozczarowania polityczne, re-
presje ze strony władz, jak i estetyka czy 
charakter twórczości. Ponadto jeden, jak 
i drugi, ma w swoim dorobku utwór zaty-
tułowany Misterium buffo. O ile w przy-
padku Fo nie wiem, do czego posłużyła mu 
misteryjna konwencja, ponieważ noblista 
nie jest u nas chętnie tłumaczony, to Ma-
jakowski pojawia się – w przekładach i na 
scenach – zdecydowanie częściej. Jeżeli 
zaufamy kronikarskiej dokładności En-
cyklopedii Teatru, za pierwszą realizację 
Misterium buffo w Polsce odpowiada Je-
rzy Grotowski. Twórca Teatru 13 Rzędów 
wystawił je 31 lipca 1960 roku w Opolu.

Ale Majakowski, Grotowski i nawet 
Dario Fo już jakiś czas nie żyją. Średnio-
wiecza też już z nami chyba nie ma. Czy 
w takim wypadku w drugiej dekadzie XXI 
wieku paradygmat misteryjny ma nam na-
dal cokolwiek do zaoferowania? Czy kon-
teksty moralitetów, mające swój sens arty-
styczny w czasach Grotowskiego, są dziś 
w jakikolwiek sposób aktualne?

Na to pytanie odpowiedzi szukał mię-
dzy innymi Teatr Chorea z Łodzi, w 2018 
roku wystawiając XVII-wieczne misterium 
Jakuba Gawatowica Tragedyja albo wize-
runk śmierci przeświętego Jana Chrzci-
ciela. Tragedia Jana – bo taki tytuł nosiła 
inscenizacja w reżyserii Waldemara Raź-
niaka – była spektaklem wiernym tekstowi 
oryginału, co może wprawiać w zdumie-
nie, jako że polszczyzna i sztuka teatralna 
przeszła przez te wieki spore zmiany. Mimo 
tego przedstawienie, prezentowane dwa lata 
temu w ramach nurtu Off-Rzeszów, okazało 
się zaskakująco świeże, nie ustępujące in-
nym propozycjom repertuarowym 6. edycji 
Festiwalu Nowego Teatru. Twórcy i twór-
czynie ascetycznymi środkami artystycz-
nymi umożliwili widzom doświadczenie 
czysto metafizyczne i będąc przy tym – co 
zabrzmi absurdalnie – czymś na kształt ate-
istycznej mszy, celebrującej kruchą egzy-
stencję człowieka. Ten przykład dowodzi, 
że w misteriach wciąż drzemie artystyczny 
potencjał, gotowy do wykorzystania przez 
współczesnych ludzi teatru. Do podobnych 
wniosków doszedł zespół Fundacji Orbis 
Tertius Trzeciego Teatru Lecha Raczaka, 
wystawiając XX-wieczny tekst realizujący 
poetykę misterium.

Paulina Orth

Teatralni  
Jesieniarze i jak 
ich znaleźć
Jesień Anno Domini 2021 przybyła do lud-
ności miast i wsi w wyczerpującym czasie 
długiego już panowania rozbójnika zwa-
nego Wirusem z Koroną. Niemiłosiernie 
przeciągające się miesiące jego rządów za-
owocowały pojawieniem się odmienionych 
(by nie powiedzieć – zmutowanych) osob-
ników Homo sapiens. Na specjalną prośbę 
zaniepokojonej tym faktem redakcji gazety 
festiwalowej „[REC]Magazine” zdecydo-
wałam się je dla Państwa scharakteryzować.

Grzybiarka Mgławicowa
Organizm cechujący się sokolim wzro-
kiem, dużą cierpliwością oraz umiejętno-
ścią wychodzenia z domu przed wschodem 
słońca. Może występować stadnie. Użycie 
dymownicy w teatrze nie robi na nim żad-
nego wrażenia. We właściwym mykofilom 
stylu nawet przez mgłę dojrzy najmniejsze 
reżyserskie niedociągnięcia.

Pokrętniak Rozkładowy
Pospolity podgatunek, znany teatralnej 
socjecie już przed dwoma laty. Kiedyś 
nagminnie mylił tylko repertuar teatrów 
Starych z Nowymi i Małych z Polskimi. 
Aktualnie przestał już orientować się, czyj 
spektakl jakiego teatru będzie grany na któ-
rym VOD. Uwaga, dłuższy kontakt z Po-
krętniakiem grozi infekcją.

Pleciugi Wodolaczki
Niczym jesienne deszcze na horyzoncie, 
te gadatliwe, choć niegroźne stworki po-
jawiają się na otwartych dla publiczności 
spotkaniach, najczęściej pod gołym niebem 
lub w foyer teatrów. Lubią tłum, gwar, mu-
zykę i darmowe wino. Zapytane o wrażenia 
czy wnioski po dopiero co zakończonym 
przedstawieniu, ochoczo wygłoszą elabo-
rat na temat rosnących cen biletów, fatal-
nej akustyki sali i niewygodnych siedzeń. 

Foliarz Tuzinkowy
Nie, nie, proszę się nie martwić. Nie o fa-
nów teorii plastikowych tu chodzi. Nazwa 
foliarzy wywodzi się w tym przypadku od 
łacińskiego słowa folium, znaczącego liść, 
a o te jesienią na trawnikach i chodnikach 
nie trudno. Tuzinkowy wyróżnia się jednak 
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ambicją bywania na możliwie wszystkich 
prapremierach, premierach, festiwalach, 
pokazach gościnnych, wznowieniach… 
Kieruje nim głód teatru wywołany przez 
zeszłoroczne zamknięcie scen. Można go 
poczęstować wolną wejściówką, na pewno 
będzie wdzięczny.

Luca Przerwa-Okienko
Biały kruk wśród Jesieniarzy. Z wyglądu 
może przypominać dawno niewidzianego 
krewnego lub krewną zza granicy. Jego 
naturą jest życie z trybie slow, czytanie 
recenzji ze wszystkich portali kultural-
nych, niespieszne wypijanie ulubionych 
gorących napoi i wyplatanie makram pod 
kocykiem. Z łatwością znajduje czas na 
wszystko. Niestety, ku mojemu niezado-
woleniu, zupełnie niezaraźliwy.

Para Solo
Typ trudny do namierzenia ze względu na 
niewielką liczebność oraz doskonały kamu-
flaż. Najprościej można go odnaleźć w lo-
kalizacjach takich jak: drzwi wejściowe do 
teatru, kasa biletowa, szatnia. Zawsze nosi 
okulary. Co ważne – zaparowane za sprawą 
maseczki, która prawidłowo zakrywa usta 
i nos osobnika. Solo wykorzystuje czas, 
jaki dają mu zaparowane szkła. Chwilowy 
kamuflaż ubezpiecza go na wypadek nie-
chcianego spotkania z (dawno niewidzia-
nymi) znajomymi. Dzięki temu omijają 
go natarczywe pytania, jak i niekomforto-
we tematy, dlatego może spokojnie zająć 
miejsce na widowni.

Psychotest: 
zmierz swoją 
festiwalową 
gorączkę!
Odpowiedz na pytania i sprawdź, jaką masz 
temperaturę! 

1. Opisz swoją niecierpliwość w czekaniu 
na Festiwal Nowego Teatru 2021.
a. Tak niecierpliwie przebierałam nogami, 
że wydeptałam dziurę w wycieraczce. W to-
rebce czeka nowy notes na autografy. W po-
gotowiu trzymam selfie stick, na wypadek, 
gdyby Andro Enukidze jednak przyjechał. 
A to Misterium Buffo to Majakowski?
b. Nic szczególnego: śledziłem stronę 

Teatru, włączyłem powiadomienia na te-
mat Festiwalu w social mediach, przypad-
kiem jestem w mieście w tym tygodniu i o, 
co robi ten bilet w mojej kieszeni?
c. Z natury jestem cierpliwa. I spontanicz-
na równie.

2. Czy podoba Ci się program festiwalu?
a. Tak, lepszego nie mogłem sobie wyma-
rzyć. Gdybym tylko mógł nie wychodzić 
z teatru!
b. Przyjechałam tylko na Off-Rzeszów, ale 
skoro już jestem, to zostanę też na Scenę 
Nowej Dramaturgii, a i ten Szekspir nie 
wygląda najgorzej…
c. Program to jedno, ale co z porządnymi 
przerwami między spektaklami, z czasem 
na teatralne ploteczki i czytanie „[REC]
Magazine” przy pysznej kawie?

3. Ile spektakli obejrzałeś/ planujesz obej-
rzeć w trakcie tegorocznego Festiwalu?
a. Zapytaj mnie, ilu nie planuję obejrzeć!
b. W mojej kieszeni biletów jest więcej, niż 
przypuszczałam…
c. Jeden. To znaczy, jeden dzień festiwalowy.

4. Czy jest jakiś spektakl, którego szcze-
gólnie wyczekujesz?
a. A zapytałabyś mnie, które dziecko ko-
cham najbardziej?
b. Cenię sobie różnorodność. Mam swoich 
faworytów w każdym nurcie i każdego dnia.
c. Ten, w którego przerwie zjem pyszne 
ciastko. Spektakl bez przerwy? Świetnie, 
zdążę na ostatni pociąg.

5. Bądźmy szczerzy: czy zdarzyło Ci się 
kiedyś zasnąć podczas spektaklu?

a. Każdy teatroman prędzej czy później tra-
fi na przedstawienie, które trwa od ośmiu 
do czternastu godzin. Tak, spałam i jestem 
z tego dumna! 
b. Kiedyś tak, ale w tym roku to się na 
pewno nie wydarzy!
c. Oczywiście, ja sypiam regularnie.

Najwięcej odpowiedzi a
Temperatura: 38.9 °C
Nie da się ukryć: gorączkujesz! Wykazujesz 
wszystkie objawy teatralnego zajawkowi-
cza. Musisz uważać, by zachłanne oglądanie 
spektakli nie spowodowało niebezpiecz-
nych dla duszy i ciała powikłań. Ale spo-
kojnie – festiwalowa gorączka to właśnie 
ta choroba, dzięki której teatr wydaje się 
jeszcze piękniejszy! Nie życzymy zdrowia!

Najwięcej odpowiedzi b 
Temperatura: 37 °C
Niektórzy mówią na to „stan podgorącz-
kowy”, ale ty po prostu kładziesz na czoło 
chłodny kompres i siadasz w pierwszym 
rzędzie. Gazetkowy medyk uspokaja: gra-
tulacje! Jesteś zdrową jednostką! W te-
atrze nie zadowalają cię łatwe wzruszenia. 
W cichości ducha tęsknisz jednak za nieco 
większym porywem emocji. Zdejmujesz 
maseczkę z nadzieją na zarażenie się festi-
walową gorączką. Zakładaj ją z powrotem!

Najwięcej odpowiedzi c
Temperatura: 35, 2 °C
Osłabienie entuzjazmu to efekt długiego 
przesiadywania w teatrze online. Nie pod-
dawaj się! Na Festiwalu Nowego Teatru 
możesz liczyć na cudowne uzdrowienie!
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Pytania:

1. Grecki bóg wina i szału, związany 
z narodzinami teatru

2. Ruch sceniczny lub układ taneczny

3. Nazwisko patronki teatru

4. „… siostry” Czechowa

5. Krakowski reżyser, Jan

6. Słynny polski musical

7. Mambo… (znany filozof!)

8. Żelazna, ale i w teatrze

9. Ostatnia deska ratunku dla aktora/
aktorki

Odpowiedzi:
Dionizos, Choreografia, Siemaszkowa, Trzy, Klata, 
Metro, Spinoza, Kurtyna, Sufler
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