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Mateusz Kaliński

Wenus w protezie
Upadłe miasteczko, w którym wszy-
scy czekają tylko na pociąg i może 
jakąś odmianę. Z tym że pociąg 
(jeszcze) jeździ, odmiana nato-
miast już w tych stronach nie bywa. 
Była kiedyś, być może, jeśli myśląc 
o „odmianie”, myślimy o kapitale 
dawnej mieszkanki zapadłego Gül-
len. Kapitał zresztą nie byle jaki, 
bo zdolny chociażby do wykupie-
nia całego miasteczka z jego kiedyś 

prosperującymi hutami i fabrykami 
czy też nawet do ufundowania oso-
bliwego stypendium na dźwignię-
cie społeczności z dołka, w który 
wpadła. I to wszystko tylko za cenę 
oddania sprawiedliwości.

Gdybym pisał ten tekst w 1956 
roku, gdy miała miejsce premiera 
słynnej tragikomedii Wizyta starszej 
pani Friedricha Dürrenmatta, tobym 
na tym wątpliwym suspensie (a bo 
to ktoś nie wie, o jaką tu sprawiedli-
wość chodzi?) mógł już właściwie 
skończyć. Coś bym tam dodał o mo-
ralności, coś o upadku zachodnich 
wartości (być może nawet użyłbym 

frazy „dmucham na takie wartości, 
pragnę zmiany”, w końcu mówimy 
o latach niepozbierania i „milczenia” 
po świeżej jeszcze katastrofie) i na 
tym koniec, prawda? Piszę jednak 
te słowa dziś i moim przywilejem 
jest postawienie pytania o aktualność 
tego tekstu.

Ambicja i rozmach, z którymi 
wystawiono Wizytę… w reżyserii 
Roberta Czechowskiego (produk-
cja Teatru im. Wandy Siemaszko-
wej w Rzeszowie), sugeruje, że jest 
ona – aktualność – pierwszorzędna. 
To zaangażowanie zresztą popła-
ca. Jest to spektakl sprawny, nieźle 

fot.  Maciej  Rałowski
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zagrany, przemyślany. Kilka scen, 
szczególnie w drugiej części, robi 
pozytywne wrażenie. Scenografia 
Jana Polivki w postaci ruchomej na-
zwy miasta (która obniża się wraz 
z upadkiem moralnym mieszkań-
ców) oraz trzech rzędów krzeseł 
ustawionych w podkowę na kształt, 
powiedzmy, małomiasteczkowego 
zebrania, może lokalnego sądu, nie 
tylko spełnia swoje sceniczne zada-
nia, ale jest także przyjemna dla oka. 
Może tylko dość prosta w swojej 
symbolice. Byłaby to jednak, para-
doksalnie, jej zaleta – jak i całego 
spektaklu. Autorzy zdecydowanie 
wiedzą, co chcą powiedzieć. Mówią 
to z przekonaniem, co mnie, coraz 
starszego marudę, niestety zwykle 
ustawia w pozycjach parabojowych. 
Taki los krytyka.

Problematyczne wydało mi się kil-
ka rzeczy. Po pierwsze silne powią-
zanie problemu sprawiedliwości, któ-
rej żąda grana przez Annę Demczuk 
Klara, z resentymentem. Tytułowa 
starsza pani bowiem, jak wszyscy do-
skonale wiemy, za satysfakcjonujące 
wyrównanie rachunków uważa śmierć 
swojego dawnego amanta Alfreda 
Illa (Robert Chodur). Winą, również 
starszego już pana, było uwiedzenie 
i porzucenie ciężarnej Klary, które-
go miał się dopuścić w latach burz-
liwej młodości. I choć postulat ta-
kiej „sprawiedliwości” już w tekście 
Dürrenmatta brzmi absurdalnie (i ten 
fakt byłby niewykorzystaną niestety 
szansą na nieco bardziej krytyczną 
lekturę), twórcy inscenizacji zdecy-
dowali się to dziwne przeskalowa-
nie przeskalować jeszcze bardziej. 
Wyrównanie rachunków liczonych 
na resentymencie prowadzi do – to 
po drugie – wprowadzenia ustroju 
o charakterze faszystowskim. I jak 
w zasadzie zgadzam się z generalnym 
równaniem: r e s e n t y me nt  moż e 
p r ow a d z ić  d o  r a d y k a l i z a c j i 
pol i t ycz ne j, to w tym wykonaniu – 
a mówimy o infamii prowadzącej do 
motywowanej ekonomicznie pracy 
seksualnej – dość już zaawansowaną 
dyskusję o patriarchacie i krzywdzie 
kobiet cofamy o kilka sporych kro-
ków. I choć gdybyśmy odczytywali 
poplątane losy Klary i Alfreda jako 
ciąg wzajemnych przewin, to zesta-
wienie porzucenia ciężarnej i wpro-
wadzenie faszyzmu da nam dość ja-
skrawą jednostronność. Czego byśmy 

nie zestawili z faszyzmem, to prak-
tycznie zawsze wyjdzie na lepsze lub 
przynajmniej „niewinne”.

Sam faszyzm zresztą – to wresz-
cie po trzecie – jest tutaj ukazany cał-
kiem osobliwie. Oczywiście wpro-
wadza go kobieta z niebotycznym 
majątkiem, ale nawet nie ten mają-
tek stanowi tutaj jej główną siłę. Jak 
wiadomo z prac kilku lub kilkunastu 
nawet filozofów, bezduszny kapita-

lizm, absurdalne majątki i tym po-
dobne wcale się z faszyzmem nie 
wykluczają. Mam wrażenie jednak, 
że miliard zaoferowany przez Kla-
rę był zaledwie błahostką w obli-
czu prawdziwej jej mocy. Ujęcie tej 
tajemniczej sprawczości w ramy 
demonicznej kobiecości czy raczej 
kobiecości dominującej w duchu We-
nus w futrze Leopolda von Sacher-
-Masocha otwiera nam bowiem pole 
interpretacji psychoanalitycznych, 
wskazujących na w tym wypadku 
nie samą seksualność, lecz to, co 
się za nią w sadomasochizmie kryje.

Mieszkańcy Güllen przed przy-
jazdem Klary stanowili chaotyczną, 
niezorganizowaną grupę pragnącą 
gorliwie jakiegoś lepszego życia. 
Niekoniecznie jednak w wymiarze 
czysto materialnym. Owszem, pro-
pozycja miliarda jest kusząca, jednak 
tym, co ich naprawdę męczy, jest 
ogólne niepozbieranie i brak kie-
runku. Kiedy mówią, mówią wszy-
scy naraz i każdy coś innego. Kiedy 
działają, działają każdy na swoje. 
Jedyne, co ich tak naprawdę łączy, 
to pragnienie odmiany. Ktoś może 

i wspomni o starych, dobrych za-
chodnich wartościach (na które nie 
trzeba dmuchać, same się rozleciały 
jak zjedzony przez mole rękopis), 
o humanizmie, ale jakie znaczenie, 
prócz pustej dumy, ma jakiś tam 
Goethe? Może lekki resentyment, 
ale to tylko proszenie się o kłopoty. 
Pojawienie się Klary i jej domina-
cja obiecują coś nowego, a miano-
wicie prawo rozumiane nie tylko 

jako porządek społeczny, lecz także 
aksjologiczny, którego miasteczku 
tak bardzo brakuje. Mieszkańcy, co 
pokazuje wplecenie wściekle czer-
wonych akcentów w kostiumy bo-
haterów, propozycję Klary przyj-
mują bez zastanowienia. Teraz mają 
wspólny cel, wspólny głos, mogą 
mówić unisono.

Klara-domina wykańcza mężów, 
kastruje mężczyzn, nonszalancko 
zleca (nakazuje) zabójstwo dawnego 
kochanka. Kastruje także – niszcząc 
wszelki przemysł w Güllen – całe 
miasteczko, a następnie wprowadza 
nowy porządek. Nie mogę się przy 
tym powstrzymać przed postawie-
niem pytania o lęk. Czyj by on był? 
Przed kim? Czy powinienem Wizytę 
starszej pani odczytywać jako wyraz 
lęku przed dominującą kobiecością? 
A może przed widmem, które wraca 
i domaga się sprawiedliwości? Pod 
tym kątem dramat nawet przypomina 
powrót ducha Hamleta-Ojca, który 
żąda zemsty wywartej przez syna na 
własnym mordercy. Dlaczego jed-
nak cała ta awantura prowadzi do 
faszyzmu?
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Natalia Kamińska

Apokalipsa zombie 
kontra nazi  
wampirzyca
Güllen to dziwne miasteczko. Wszy-
scy jacyś tacy szarzy, połamani, zdzi-
waczali, zawieszeni w oczekiwaniu. 
Pierwsze skojarzenie – chyba miało 
być po kantorowsku, czyli – zombie! 
Zombie, które wyłażą na powierzch-
nię kultury za każdym razem, gdy 
nastaje kryzys finansowy. Nie inaczej 
jest i w Wizycie starszej pani Dürren-
matta w reżyserii Roberta Czechow-
skiego. Ale po kolei.

Na początku ciężko było mi w ten 
spektakl wejść. Nie rozumiałam ma-
nierystycznego sposobu budowania 
postaci, z których każda wydawała 
się narysowana inną kreską. I wtedy 
z widowni wyłoniła się ona – potęż-
na, wszechmocna, wielka i nieugię-
ta Klara Zachanassian. Bogini prze-
znaczenia, Janusz Tracz w spódnicy, 
Medea gotowa wymierzyć sprawie-
dliwość, ciotka z Ameryki, Elżbieta 
Batory, Elona Musk. Kapitalistka. 
Wampirzyca. Swoja, bo ze swoich, 
ale i obca, bo sprawcza. Nieumarła, 
bo większa niż życie, gotowa wpom-
pować kapitał-krew w nieumarłe, bo 
ledwo tlące się miasteczko, ale pod 
jednym warunkiem. Sama żąda krwi. 
Oferuje okrągły miliard za zabicie 
Alfreda Illa.

I tu przebiega główny nerw drama-
tyczny całego przedstawienia, który – 
przyznam – jest bardzo przejmujący. 
Zarówno postać Klary, jak i jej byłego 
kochanka, który przed laty wyrzekł 
się ich dziecka, skazując ją na ha-
niebną ucieczkę z Güllen, są pięknie 
poprowadzone, pełnokrwiste (pun 
intended) i angażujące. 

Jednak zemsta Klary jest nie tyle 
na kochanku, co raczej na społecz-
ności, która ją wykluczyła. Jak sama 
mówi, zrobili z niej dziwkę, więc te-
raz zrobi tu burdel. Sprawi, że sprze-
dadzą się za pieniądze. Druga część 
spektaklu przedstawia proces erozji 
moralnej społeczności Güllen i po-
niekąd wyjaśnia tak dziwnie zary-
sowane postaci (choć, nadal, skoro 
przerysowane, niechże będą przeryso-
wane w tej samej estetyce, żeby dało 

Fantazja  
spuszczona  
z wodzy
Z Kacprem Pilchem, aktorem gra-
jącym burmistrza w Wizycie starszej 
pani, rozmawia Monika Weis.

W waszej odsłonie Wizyty starszej 
pani ma miejsce – mówiąc za Klarą, 
czyli tytułową bohaterką – „awan-
gardowe przemówienie” w two-
im wykonaniu. Zdradziłbyś, jak 
powstawało?
Kiedy podchodziliśmy pierwszy raz 
do tego fragmentu, czułem wielkie 
podekscytowanie, ale też strach, co 
zrobić samemu z taką ilością tekstu, 
jak sprawić, żeby to było pociągają-
ce. Na początku chciałem zrobić to 
tak klasycznie, to znaczy przedsta-
wić burmistrza, który chce się dobrze 
zaprezentować, ale gubi się i robi to 
trochę nieudolnie. Podczas którejś 
próby reżyser Robert Czechowski 
poprosił mnie, żebym zaszalał, pu-
ścił wodze fantazji, więc zacząłem 
robić różne dziwactwa, skakać po 
krzesłach, angażowałem resztę, stąd 
też wziął się pomysł muzycznych in-
terakcji, później dodaliśmy do tego 
jeszcze mikrofon na statywie, który to 
wszystko jeszcze podbił. W dramacie 
to właściwie taki moment, w którym 
burmistrz zatańczy, pomacha tyłkiem, 
będzie skandować imię Klary i zrobi 
dosłownie wszystko, żeby dostać za-
oferowane przez nią pieniądze. Wiesz, 
jak to czasami bywa, jak człowiek 
chce się dobrze zaprezentować, ale 

się połapać!). Nabierają krwi, sym-
bolicznie pokazanej przez czerwone 
elementy garderoby wyróżniające się 
na tle szarych strojów. Z bezwolnych, 
wygłodniałych zombie stają się wam-
piryczną świtą Klary. I podobała mi 
się nawet ta estetyka, przechodzą-
ca od apokalipsy zombie do wampi-
rycznego koszmaru. Tylko jest jeden 
problem.

Mnie to, że mieszkańcy Güllen 
się korumpują, niewiele obchodzi, 
bo byli beznadziejni już od począt-
ku. Gdzie rozpacz, która pcha ich do 
takich działań? Gdzie powolne ła-
manie sumienia? Gdzie resztki czło-
wieczeństwa, które Klara mogłaby 
deptać? Owszem, w tekście, ale nie 
w tym wystawieniu.

Zabrakło mi pewnej czułości wo-
bec obywateli miasteczka. Czemu ci 
biedni, zdesperowani ludzie, poza 
swoją wiedzą i wolą skazani przez 
Klarę na upadek i ubóstwo, nie zostali 
zniuansowani albo chociaż zaryso-
wani łagodniejszą kreską? Ewolucja, 
którą przechodzą, jest od apatycznych 
zombie do krwiożerczych, chciwych 
bestii. Rozumiem, że spektakl miał 
odczytać Dürrenmatta przez pry-
zmat rozwoju faszyzmu z ducha ka-
pitalizmu, jednak nie wybrzmiało to 
wystarczająco mocno. I choć Klara, 
Alfred i Nauczyciel zostali poprowa-
dzeni tak, by dało się z nimi współ-
odczuwać, dostrzegać pewną ambi-
walencję, słowem – zaangażować się 
w ich historię, to widzę tu zmarnowa-
ny potencjał na dużo silniejszy prze-
kaz. Mamy tu bowiem do czynienia 
z uprzedmiotowieniem mas na pozio-
mie meta, w samej materii spektaklu, 
który w swojej treści tymże masom 
przypisuje ciężar moralny.
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chce dobrze dla tego miasteczka, 
żeby było niemalże Nowym Jorkiem 
czy Chicago, chce sławy, blichtru – 
i robi to oczywiście z chciwości, 
manipulując, ale ma gdzieś w środ-
ku przebłyski czy zrywy sumienia.

Wspominasz też inne role, które 
stawiały przed tobą wyzwania?
Na pewno przełomowa była rola ple-
bana w Wesołych kumoszkach z Wind-
soru w reżyserii Pawła Aignera. Za-
wsze chciałem zagrać kogoś, kto ma 
w sobie taką specyficzną dwoistość, 
w tym przypadku pełni on poważaną 
funkcję społeczną, ale przy tym jest 
parszywym chamem, zboczeńcem 
i manipulatorem. Było też inne wy-
zwanie. W zapisie dramatu i w tłu-
maczeniu Barańczaka jest adnotacja 
o tym, że pleban nie wymawia „b”. 
My poszliśmy o krok dalej i posta-
nowiliśmy wszystkie twarde spół-
głoski zamienić na miękkie, „d” na 
„t”, „g” na „k”. Tym tropem nie dość, 
że pleban funkcjonuje ze wszystkimi 

czuje presję, to się zaczyna motać – 
i on (burmistrz) się w tym zatraca. To 
wszystko jest stworzone z improwiza-
cji – i do tej pory też jest improwiza-
cją. Nikt, nawet ja, nie wie do końca, 
co się w tym monologu wydarzy.

A jak wspominasz proces powsta-
wania tego przedstawienia?
Bardzo dobrze, Robert dał mi dużą 
wolność i swobodę. Klasycznie rola 
burmistrza jest napisana raczej dla 
starszego mężczyzny, który przy-
kładnie reprezentuje ludność tego 
dziwnego miasteczka. My pomyśle-
liśmy, żeby zrobić z niego młodego 
biznesmena, przemądrzałego do-
robkiewicza. Kiedy myślałem o tej 
roli, moim pierwszym tropem był 
Ryszard Petru. Zacząłem budować 
burmistrza, który mówi bez namy-
słu, byle zachachmęcić, to mi się ja-
koś z nim i z jego wpadkami bardzo 
kojarzyło. Tworzenie tej roli było 
dla mnie bardzo ciekawym wyzwa-
niem, bo mimo wszystko burmistrz 

mankamentami, czyli tymi brudami, 
ma dodatkowo wpadki językowe, co 
oczywiście nie przeszkadza mu, żeby 
wszystkich pouczać, jak poprawnie 
mówić.

Poza etatem w rzeszowskim teatrze 
masz też masę innych zajęć, między 
innymi prowadzisz blog.
Moim wielkim marzeniem jest prowa-
dzenie tego bloga regularnie. Wiesz, 
jak to jest z długofalowymi projek-
tami, w międzyczasie mam jakieś 
produkcje, próby albo przyjdzie mi 
jakiś pomysł na film na TikToka, a ja 
uwielbiam tworzyć takie krótkie wi-
dea. To mnie fascynuje, że sobie po 
prostu chodzę, nagrywam i wpadam 
na pomysł, jak zmontować jakiś mały 
świat. Mój ostatni duży projekt Nie-
śmiertelny Pilch, którym oddaję hołd 
szalenie cenionemu przeze mnie pi-
sarzowi, też był wyzwaniem, wyma-
gał poświęcenia czasu i energii, za 
większość rzeczy byłem odpowie-
dzialny sam, między innymi też go 
montowałem. Chciałbym mieć czas 
na wszystko…

Niestety trzeba wybierać i poświę-
cić się czasami czemuś w pełni.
Pamiętam, jak zaraz po studiach z mo-
imi przyjaciółmi stworzyliśmy au-
torski Teatr Grupa, mieliśmy wtedy 
pełno pasji, wpadaliśmy na pomysł, 
organizowaliśmy dramaturga, reżyse-
ra i działaliśmy. To też jest zajawka, 
do której chciałbym wrócić, pisać pro-
jekty, organizować budżety… Tylko 
wtedy nie mieliśmy etatów, rodzin 
i wszystkich innych obowiązków.

A gdybyś dostał taki wolny tydzień 
od losu, to jak byś go wykorzystał?
Chyba nie chciałbym ruszać żadne-
go projektu. Taki intensywny czas, 
w którym pojawia mi się w głowie 
masa pomysłów, sprawia, że finalnie 
one się nawarstwiają i przeciekają. 
Najchętniej pobyłbym w ciszy, wyje-
chał na pustelnię i pobył sam ze sobą. 
Nie chciałbym się teraz zajmować 
stwarzaniem czegoś, bo wiem, że ta 
cisza by coś pięknego zrodziła.
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Natalia Kamińska

Jak przetrwać 
maraton teatral-
ny bez soli trzeź-
wiących. Poradnik 
uważności
Zatem jesteśmy w Rzeszowie. Czeka 
nas ponad tydzień biegania między 
Siemaszkową a Maską i 19 wydarzeń 
kulturalnych, od spektakli konkurso-
wych przez program offowy i czyta-
nia dramatów po koncert, wystawę 
i spotkanie wokół książki. Nie wiem 
jak Państwo, ale ja niekiedy po takim 
intensywnym maratonie przeżyć ar-
tystycznych i intelektualnych wymię-
kam. Zapytana, co myślę i co mi się 
najbardziej podobało, rozdziawiam 
usta i w panice krążę po własnej gło-
wie w poszukiwaniu konkretu. Pamię-
tam wir wrażeń, emocje, harmider 
i duże tempo, ale co tak właściwie 
się działo? Ba! Czasem i po jednym 
spektaklu potrzebuję chwili, żeby zro-
zumieć, co ja w zasadzie widziałam.

Jeśli są Państwo z tych, co nigdy 
nie wypuszczają z rąk notatnika te-
atralnego, a widownię opuszczają 
z podniesioną głową i gotową bły-
skotliwą opinią okraszoną metaforą, 
żartem, cytatem i bon motem, proszę 
nie czytać dalej! Ten poradnik jest 
dla takich nieszczęsnych istot jak ja.

Przed spektaklem
Aby być tu i teraz, a nie tam i kie-
dyś, warto zawczasu przygotować 
sobie odpowiedzi na pytania, które 
zwykle wytrącają nas ze skupienia, 

na przykład: Ile trwa spektakl? Gdzie 
muszę być później? Gdzie jest kawa? 
Co grają jutro? Czy nakarmiłam psa? 
Jaki jest sens życia? (no, nad tym 
ostatnim akurat można deliberować 
w teatrze). 

Podczas spektaklu
Aby wejść w dialog ze spektaklem, 
warto przyjąć zasady mające zasto-
sowanie także w zwykłej rozmowie. 
Czyli – uważnie słuchać, co rozmów-
ca ma do powiedzenia, nie nakładać 
z góry własnych tropów interpreta-
cyjnych (wiem, wiem, kusi), ale też 
pozostać uważną na własne myśli, 
emocje i skojarzenia, śmiało wcho-
dzić w dyskusję i być gotową, że roz-
mowa może w każdej chwili przyjąć 
nieoczekiwany zwrot! 

Bezpośrednio po spektaklu
Warto na świeżo dać sobie czas na 
usystematyzowanie myśli. Czy to 
w rozmowie z przyjacielem na fajku, 
czy zaczepiając sympatyczną widzkę 
na kawie, czy też (wersja dla intro-
wertyków) samodzielnie zapisując 
sobie swoje przemyślenia. Nadanie 
myślom struktury i zwerbalizowanie 
ich pomaga w utrwaleniu wspomnień. 
Oczywiście warto też następnego 
dnia zajrzeć do recenzji i wywiadów 
w „[REC]Magazine”!

Pomiędzy spektaklami
Jak mądrzy i obyci byśmy nie byli, 
nasze mózgi potrzebują czasu, żeby 
odpowiednio przetworzyć docierające 
do nas bodźce, informacje i emocje. 
Dlatego, jeśli masz możliwość – od-
pocznij, wyśpij się, pójdź na spacer. 
I piszę to ja – redaktorka sprawdza-
jąca teksty po nocy i zrywająca się 
z samego rana, żeby przejrzeć zło-
żone materiały. Może więc chociaż 
Państwu się uda.

Adrianna Łakomiak

Gdzie są kobiety?
Festiwal Arcydzieł to spotkanie 
przede wszystkim z mężczyzna-
mi – reżyserami, dramaturgami 
i autorami, którzy bywają również 
bohaterami spektakli. Dochodzi do 
ich spotkań (np. Wyspiańskiego 
i Conrada w spektaklu Wyspiański/
Conrad Tomasza Mana) i spotkań 
z nimi, ich uczuciami i przemyśle-
niami. Jedyny konkursowy spektakl 
w reżyserii kobiety to Wujaszek Wa-
nia, pozostający blisko tekstu, bez 
radykalnych zmian, bez przejęcia 
i przepracowania go przez kobiece 
spojrzenie.

Jedynym przedstawieniem na 
podstawie twórczości kobiety są 
Noce i dnie, czyli między życiem 
a śmiercią, inspirowane powieścią 
Marii Dąbrowskiej, w reżyserii Mi-
chała Siegoczyńskiego.

Czy to oznacza, że kobiety nie 
piszą arcydzieł? Czy może po pro-
stu jest zdecydowanie mniej pi-
szących kobiet niż mężczyzn? Ile 
autorek znajdziemy w kanonie li-
terackim? Kto go ustala? Obecnie 
na nowo podejmuje się dyskusję 
o jego kształcie, gdyż zmienia się 
on wraz z perspektywami kultury 
i dyskursami publicznymi. W ra-
mach obecnych przemian społecz-
nych mogłybyśmy stwierdzić, że 
włączanych jest do niego coraz 
więcej utworów pisanych przez 
kobiety. Takie podejście powin-
no towarzyszyć od lat szkolnych, 
przyjrzyjmy się więc temu, anali-
zując program nauczania.

W wymaganiach egzamina-
cyjnych dotyczących egzaminu 
maturalnego w latach 2022/2023 
oraz 2023/2024 w lekturach obo-
wiązkowych wymienione są teksty 
trzech pisarek – Elizy Orzeszkowej, 
Hanny Krall i Olgi Tokarczuk oraz 
wiersze dwóch poetek – Marii Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej i Wisła-
wy Szymborskiej. To zdecydowa-
nie lepiej niż w latach 2020/2021, 
gdy w lekturach obowiązkowych 
nie było żadnego utworu napisa-
nego przez kobietę, za to w innych 
tekstach kultury wymienione zo-
stało nagranie telewizyjne homi-
lii Jana Pawła II wygłoszonej 2 
czerwca 1979 roku w Warszawie na 
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Natalia Kamińska

Molierowskie 
pragnienia
Na bardzo arcydzielnym festiwa-
lu, i to jeszcze w roku Moliera, 
nie mogło zabraknąć francuskiego 
dramatopisarza. Choć nie w re-
pertuarze, pojawił się on w foyer 
teatru Siemaszkowej na kurato-
rowanej przez Krzysztofa Moty-
kę wystawie, która przedstawia 
60 plakatów wybranych spośród 
przeszło 170 wysłanych na kon-
kurs z całego świata.

Plakaty te, choć zupełnie zróż-
nicowane estetycznie – od prac 
minimalistycznych czy opartych 
na typografii przez logotypy 
„Playboya” i Tindera po wymyśl-
ne ilustracje czy fotografie – łą-
czy jeden, powiedzmy, nerw.

Tytuł wystawy mówi „Hi-
pokryzja według Moliera”, a ja 
widzę tu nie tyle hipokryzję, ile 
namiętności, ba, pożądliwości 
nawet. Ile tu ciał – powykręca-
nych, rozczłonkowanych, zwie-
lokrotnionych, a nawet nieco 

placu Zwycięstwa (dziś znanym 
jako plac Piłsudskiego).

Jednak nadal trzy utwory epic-
kie napisane przez kobiety to 
nieduży procent z 23 lektur obo-
wiązkowych, których całkowita 
znajomość jest wymagana.

Te same dysproporcje widać, 
gdy spojrzymy na statystyki na-
gród literackich i ich jury. W Aka-
demii Szwedzkiej, która wybie-
ra laureatów Nagrody Nobla do 
2019 roku zasiadało łącznie 12 
kobiet. Po kryzysie instytucjonal-
nym w 2019 roku zostały wybrane 
cztery nowe członkinie. Obecnie 
w Akademii zasiada siedem ko-
biet. Przez cały okres przyzna-
wania Literackiej Nagrody No-
bla, od 1901 roku, wyróżnionych 
zostało 102 mężczyzn i 17 kobiet. 
Nie obyło się bez kontrowersji 
przy wyborze niektórych z nich. 
Po przyznaniu Nobla Elfriede 
Jelinek z pracy w Akademii zre-
zygnował  Knut Ahnlund, który 
stwierdził, że twórczość Jelinek 
nie przedstawia żadnej wartości 
literackiej, jest pozbawiona idei 
i wizji oraz jest pornograficzna.

Od 2018 roku co dwa lata na-
groda trafia w ręce kobiet. W tym 
roku otrzymała ją Annie Ernaux, 
za „odwagę i kliniczną przenikli-
wość, z jaką odkrywa korzenie, 
alienacje i zbiorowe ograniczenia 
osobistej pamięci”.

Utwory napisane przez ko-
biety nie są mniej uniwersalne, 
mniej wybitne, mniej wyjątkowe 
(co widać też w noblowskich uza-
sadnieniach). Są tylko mniej do-
strzegane. I choć mogłabym się tu 
rozpisywać, dlaczego warto czytać 
Sidonie-Gabrielle Colette, Joan 
Didion czy Virginię Woolf, to sko-
ro Thomas Bernhard nie przeko-
nał do czytania Christine Lavant, 
to tym bardziej mnie się nie uda. 

obscenicznych. Weźmy choćby 
zwycięski plakat do Szkoły żon 
autorstwa Tomasza Bogusław-
skiego. Na wyszywance, która 
mogłaby z powodzeniem zdobić 
podręcznik dla młodych panien, 
widzimy kobietę, która z zacię-
tą miną rozwałkowuje na placek 
bardziej niż falliczny obiekt.

Pozostałe nagrodzone pla-
katy – autorstwa Lexa Drewin-
skiego, Joanny Górskiej i Je-
rzego Skakuna, Pauliny Piorun 
i Istvana Szathmáryego – to bu-
chają namiętnością, to zieją jej 
brakiem. Polecam przekonać się 
samodzielnie.

Teatr im. Wandy Siemaszko-
wej, jako organizator najstarsze-
go konkursu na plakat teatralny 
(Międzynarodowego Biennale 
Plakatu Teatralnego), na temacie 
się zna, więc jest duża szansa, że 
zgromadzone na wystawie prace 
to najlepsze plakaty do sztuk Mo-
liera powstałe w ostatnich latach. 
Warto więc w oczekiwaniu na 
spektakl rozejrzeć się po ścianach 
foyer. Tylko proszę uważać, by 
się nie zarumienić!

fot.  Natal ia  Kamińska
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Mateusz Kaliński

Czosnek i miód. 
Na zdrowie  
pamięci
Zanim festiwal zaczął się na dobre, 
miałem ogromną przyjemność wy-
słuchać koncertu Kapeli Hałasów 
w ramach programu „Przestrzenie 
sztuki” w Teatrze Maska. Ogromną 
przyjemność? Złe to chyba wyraże-
nie. Bo, owszem, działają na mnie 
melodie nieco zagubione, nieco 
zakurzone, lecz mówić o takim do-
świadczeniu jako o przyjemności to 
wyrządzić mu ogromną krzywdę. 
Przyjemność spłaszcza. Szkoda na 
nią czasu. 

Kapela Hałasów (rodzinny duet 
składający się z Jacka Hałasa oraz 
Alicji Choromańskiej-Hałas) ofe-
ruje słuchaczom coś głębszego. 
Sięgając po utwory i instrumen-
ty archaiczne i być może przez 
większość zapomniane, małżeń-
stwo wprowadza publiczność 
w przestrzeń osobliwego dialogu. 
Na pewnym poziomie porozumie-
wamy się ze sobą, tj. państwo na 

scenie i państwo na widowni, oni 
dla nas grają, my słuchamy. Jest 
w tym jednak także inny wymiar 
zmuszający wszystkich obecnych 
na sali do odszukania jakiejś zagi-
nionej cząstki łączącej nas z prze-
szłością. Na zasadzie tajemnego 
porozumienia?

Czemu nie. Choć osobiście pa-
trzę na to przez pryzmat interpreta-
cji. Przeszłość mówi do nas, jednak 
mówi po coś. Choćbyśmy wrzu-
cili na strych stare graty, suknie 
ślubne babci, buty do stepowania 
dziadka, fotografie z czasów, kiedy 
kapelusze były powszechniejsze, 
to czasem wraca do nas ich głos, 
czy raczej pamięć o nich. A za-
mknięta na strychu muzyka? Cza-
sem jak zacznie grać, to słychać 
w całym domu. Nie chodzi jednak 
o nostalgię. To byłoby tandeciar-
stwo. Owe starocie domagają się, 
niczym widma, sprawiedliwości. 
Oddać ją możemy poprzez próbę 
zrozumienia absurdu, którym jest 
dzielący nas dystans. Możemy tak-
że poddać refleksji nie samą prze-
mijalność świata, ale naszą o tej 
przemijalności myśl.

Muzyka Kapeli Hałasów robi 
właśnie coś takiego. Muzyczne wę-
drówki przez przestrzeń i czas to 

nic innego jak próba zrozumienia 
przeszłości. Zrekonstruowania jej 
szczątków, na które nie tak rzadko 
się natykamy. Odkrycia na nowo 
wspaniałej wielokulturowości, któ-
ra oznaczała nie tylko różnorod-
ność narodową czy etniczną, lecz 
także niepowtarzalność regionalno-
ści. Zaprezentowane przez muzy-
ków utwory pochodzące z Podkar-
pacia, Warmii czy Dolnego Śląska 
(a przy tym pełne naleciałości z in-
nych, jeszcze dalszych kultur) zna-
cząco się różnią i wprowadzają inne 
perspektywy, a jednak przemawiają 
jakimś wspólnym językiem, który 
rozumiemy tylko połowicznie.

Ta połowiczność zmusza nas 
do wykonania innej, ważniejszej 
pracy, czyli dopowiedzenia, doro-
zumienia i doodczucia tej niezrozu-
miałej resztki. Mówiąc inaczej – do 
spotkania z Innym.

fo
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Festiwalowe bingo 
Przedstawiamy zbiór fragmentów listopadowej rzeczywistości, które usłyszysz, zobaczysz, 
odczujesz… lub, jeżeli podejmiesz wyzwanie, możesz także performować!

Festiwalowe bingo to zbiór fragmentów listopadowej 
rzeczywistości, które usłyszysz, zobaczysz, odczujesz… lub, jeżeli 
podejmiesz wyzwanie, możesz także performować! 

Cukierki podczas 
spektaklu same nie 

szeleszczą 
Opowiedz o swojej ulubionej 

scenie 
Mickiewicz nie jest 

wieszczem, jest nim… 

Załóż beret, owiń szyję 
szalem i rozważaj 

głębszą istotę każdego 
spektaklu 

Kto by pomyślał, żeby do teatru w 
dresach… 

No Kantor to to nie 
jest… 

All I want for 
Christmas is... BINGO FESTIWALOWE Spóźniony/a 

widz/widzka 

Powtórz ulubiony 
fragment choreografii 

w foyer 
Ale po co komu te golasy na 

scenie… 
Opowiedz, czym jest dla 

Ciebie katharsis? 

Klasyka to jednak 
klasyka, a nie te inne, 

dziwne takie 
Kto to tak pochrząkuje z tylnego 

rzędu? 
Jeszcze chwila i 

niedługo święta… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


