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Dlaczego tak trudno?

,,Gardzicnicc'' w zalożcniach programowych de-
klarują i potwicrdzają swoimi spcktakJami |ascyna.
cjg kulturą różnych zamkniętych cnklaw. Znajdują jc
po sąsicdzku - wc wsi polożoncj tuż za podlubclski.
nti Piaskami, gdzic obrali micjscc na stalą sicdzibę
albo w zapadlych micjscowościach BiaIostocczyzny,
Laponii, Ukrainy, Mcksyku czy Huculszczyzny, do
którich docierają podczas''Wypraw'.. Wlodzimierz
Stanicwski w (rakcic kótkich wystąpicń poprzedza.
jących spektakle a rakżc w znacznie obszernicjszych
i prccyzyjnic wylożonych podstawach idcowych tca.
tru podkrcśla swojc zaintcresowanie ku|rurą ludową,
szacunck d|a jcj odrębności, inspirujący wplyw .'du.
chl rnicjsca'', wa(ość wsluchiwania się w gawędy
tubylców, podpatrywania ich obrządków i próbę wni.
kania w ich ulajony scns. Wydawać by się zatem mo.
g|o, żc posiłkowanic się w swojej sztucc clcmcntami
cudzcj tożsamości z równoczcsnym uznanicm jcj au.
tonornii i zachowaniem wobcc nicj szacunku zaowo-
cttjc sztuką, w której zastosowanic gorowych skladni.
ków u|atwia ich rozpoznanic i rejstrację' co stanowi
putlkt wyjścia do wszclkich omówień.

IVożna rozumować, iż zcspól tak chętnic obcują-
cy zc społccznością ,'picrwotną'', dla którcj tradycja
lna archclypiczną postać i jcsl naturalny|n wzorcm
funkcjonowania w świccic, a nic sunlą ctnograficz.
nycIt przckazóq slwozy dzieIa z-rozulllialc intuicy,jnic.
Czcrpiąc obflcic z praźród|a automatycznic uIucha.
tnia dzialanic siIy zwrotncj - swój komunikat adrc-
sujc do tak zwanych ,,prostych ludzi". Co zatcm idzic
- on sam powinicn być prosty.

Jcdnak sztuka wywicdziona z takich konccpcji po-
siada dwa - .skrajnic różnc - świadcctwa odbioru.
wynikającc z odmicnnych nastawicń do uczcs(nictwa
w gardzicnickich przcdsięwzięciach tcatralnych, bo
nic chodzi tu przecież |ylko o samc przcdstawicnia.
W ośrodku Praktyk Tcatra|nych znakomitą pożywkę
dIa swoich obscrwacji znajdują kuIturoznawcy bada.
.;ący fcnomcn ,,Gardzicnic''' jak i tlulny zwabionc tu
ninlbcIn tajcmnicz-ości zcspolu' |cgcndą sukccsu i ory.
ginalnyrni zwyczajami towarzysz,ącymi spcktak|om.
(.fa typo|ogia zawicra grzcch uproszczcnia, który jcd-
nak popclniarn w imię zasygnalizowania charaktcry.
styczncj dwubicgunowości postaw). otóż jcdni przy-
k|adają do stwoeonych tu widowisk wyralinowane
narzędzia badawczc używanc wcdlug tradycji róż-
nych szkól, g|ównic jcdnak antropo|ogii. Efcktcrn są

traktaly, których język inicjujc nowc tcrminy od tcj
pory funkcjonującc jako nazwy nowat'orskich doko.
nań grupy teatra|ncj.

Drudzy' jcżcli w ogó|c wypowiadają się publicz.
nic, scrwują opinię na tcmat autcn(yczności postaw
(wórców tcgo niczwyklcgo micjsca i niczwykJego tca.
tru. Jednym slowcm nikt, albo malo kto z komcntato-
rów ogląda dzielo gardzicniczan prostym okicm ob.
scrwatora. D|aczego tak trudno poddaje się opisowi
to, co stanowi przcdmiot analizy? Dlaczego tak trud-
no zastosować w odnicsicniu do spcktakli ,,Gadzie-
nic" zwyklc rcccnzyjne schcmaty?

Problcm tcn nabicra szczególncj wagi przy ostat.
nim dokonaniu gruPy - Metanorfozach. dla których
podstawą |itcracką stal sig Z/oly osiol Lucjusza Apu.
Icjusza a rytmiczną inspiracją rnuzyka ,,wywicdziona
z kamicni''' Starogrccki tekst i dźwięki skomponowa.
ne w innych niz znlne nam dzisiaj skalach stwarzają
szczcgólny powód do zajęcia się problcmcm rckon.
strukcji linii mclodycznych dokon ancj p ncz Macieja
Rych|cgo i filozoficzną zawańością dzicla starożyrncgo
pisarza. Powstaly na tcn tcmat wnikliwc studia, propo-
nujące odbiór intelcktualny, naccchowany wrażliwo.
ścią crudyty, co się zc wszcch miar uzasadnia w od-
nicsicniu do tych przcdstawicń, alc co tci:. pncczy
inncj ich wlaściwości - sile cmocjona|ncgo oddzialy.
wania. A ta nra chyba powszcchnicjszy wplyw na wi-
dzów nlŻ intc|cktualne przygotowanic' Przcciez poza
sferą rozulnu |cży wrażcnic wywolywanc przcz lc
dźwięki i towarzyszący im ruch. To onc są glównym
sprawcą poruszcnia odbiorców.

Jcdnak ani najlcpicj wkomponowanc w spcktakl
picśni' ani najprccyzyjnicj ulożona chorcogratia nie
zdolalyby dać rakicgo cfcktu bc7. spccyficzncj cncr.
gii' jaką cmanują wykonawcy. ona wlaśnie powodu.
je, ilc z pozoru odcrwanc clcmcnty zaczynają się
ukladać w calość zcspoloną logiką rytmu, który stajc
się scnscm spcktaklu, jcgo przcslanicm. Rytm jcst tu

ckwiwalcntcm trcści. on konstruujc a3órl. on stwa-
rza nastrój.

W picrwszych sccnach wjdowiska pojawia się grupa

wieśniaków pochylonych ku zicmi wickicm' powy.
kręcanych starczymi dolcgliwościalni, w zawiązanych
na ludową mod|ę chustach' ciągnących przyśPiewkę.
Przcz chwilę można sądz.ić, ż.c to postaci z kabarcciku
olgi Lipińskicj. Ich folklorystyczna charaktcryzacja
ma bowicm rys parodystyczny, który jcdnak wkótcc
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znika. kiedy z tlumu wyIaniają się postaci slarogrec.
kich bohatcrów' Aktorzy (Mariu.sz Go|aj i Tomasz
Rodowicz) w ckwilibrystycznych ukladach cial stwa-
rzają re|icĘ przcnoszące nas w czasy antyku, naznaczo.
ne urodą odlegIej kultury. Jest w tych kompozycjach
wszystko, co po(rzebne do stworzenia wiarygodnego
k]imatu - nieskrępowanc piękno nagości i bezwstydne
zespolenie męskich cial. A}irobatyczne wręcz zdolności
wykonawców pozwalają przedz|ezgać im się z ludz.
kiej postaci w zwierzęcą. osiol wierzga i ryczy w
chalak(ery.styczny dla siebie sposób. Ma jednocześnie
urok bezntyślnej isroty' rcfleksyjność filozofa oraz
wigor i samczy potencjal crotyczny. który a.kceptuje
za pomocą rekwizytu. Łączy w sobic zwierzęcą natu-
ralność z ludzką próżnością.

Wrcszcie pojawia się tekst MetomorJoz - jak zwykJe
w ,,Gardzienjcach'' - mówiony w sposób calkowicie
pozbawiony tradycyjnie pojętggo realizmu psycholo.
giczncgo. często stosowane tu inkantacje. melorecy.
tacjc. za.śpiewy, zwie| okrotniane tempo wypowi ada.
nych kwestii umuzycznia Iiterackie fragmenty. Toteż
odbieramy je w pierwszcj ko|ejności jako walor aku-
styczny. Dopiero pot'em konccntrujcmy się na samej
treści slów. A tc ukladają się w samoistne ca|ostki
przetlunraczonych n a języ k polski pie.śni, pop nedza-
nych informacjami cbarakteryzującymi je pod wzglę.
dem muzycznym. Wlącza się chór - staly skladnik
gardzienickich przedstawień. tu w naturalny sposób
przyjmujący funkcję wyznaczoną mu przez draman
antyczny, chociaż nie bez pewnych modyfikacji. Jego
czlonkowie aktywnic wlączają się w akcję (chociaź
pojęcie .'akcja'' silą rzeczy musi tu być traktowane z
pcwnym marginesem .swobody)' nie tylko dialogują
z bohaterarni przedstawienia, a|e wspó|uczcstniczą w
dynanrizowaniu jej w czysto Flzyczny sposób, bo prze.
cież (ancczna dynamika postaci scenicznych jest spo-
sobem wyrażania trcści. Chór syci nie tylko ucho, ale
i przyciąga wzrok. Śpiewacy dostarczają pozostałym
czlonkom zespolu porcji energii, którą ci wydatkują
najeszcze żywsze ewolucje ruchowe, dokonywane z
jakąś nicbywalą pasją' z zapamiętaniem' w uniesie.
niu. Wiclojęzyczne pieśni mobilizują ich ciala clo co-
raz większego wysilku. Do wysilku. który nie jest
wszak przytlaczającą mordęgą, lecz ma wa|or dziala.
nia ekstatycznego' A cóŹ może być piękniejszcgo w
rcatrze niz taki wlaśnie stan.

Pozostali wykonawcy śpiewają, tańczą, wydoby.
wają dźwięki nie tylko Z instrumentów ale i z podłóg,
ścian... Tancczne wirowania nabierają tempa. Glosy
stają się coraz bardziej przcjmujące'.' Stylizowane
gcsty stają się odleglym echem slarożytnego świata.
Zdajc się' i'e aktorzy popadają w trans. Sceniczna
zeczywistoŚć traci swój realny ksztalt, zyskuje jed.
nak silę gospodarowania nłszymi uczuciami' Zachę-
ca obserwatorów do duchowcgo wspóluczestnictwa
w 8r7,e kontras(owych form, których konflikt rodzi
napięcie wprowadzającc n&s w stan najwyŁszego na-

pięcia. Niknie potrzcba rcjcstracji poszczególnych elc-
mentów, a pojawia się chęć poddania się ich siIe.

od przedprcmierowcgo pokazu, który mial nlicj.
sce wiosną l997 roku, przodstawienie zmicnia się,
wzbogacają się jego ko|cjne war.\!wy, calość dojrzcwa
w bardziej zn^czącym stopniu niż to się dzieje z więk.
szością spektakli we wsze|kiego typu teatrach. Zuwy.
czaj pienvszy publiczny pokaz różni się od późlicjszych
naniesionymi korektami reżyserskimi i .stopniem do.
pracowania ró| przez aktorów. Tu jednak _ pornijając
naluszaną w trakcic cksp|oatacji przedstawień kom-
pozycję scen - wysilek zdaje się zmierzać w innym
kierunku i konccntn.rje się raczej na ',zgraniu'' zespo-
lu. Na dostrojeniu instrumcntów, jak w orkiestrze'
która gra ptzeciei z tych sanrych nut' ale wartość
zbiorowcgo wykonania to coś więccj niż poprawne
wartości zapisanych dźwięków. Kiedy spcktakl do.
biega końca pamięta się jedynie poszczegóInc frag.
menty, natomiast pamięć glębokicgo wz-ruszenia po.
zostajc na dlugo. JeźeIi zaś chce się o nim mówić. to
trrcba posilkować się ,,mędrca szkielkiem i okienl''
|ub bmqć w natchnionc impresje.

Pierwsze wystawienia Meto norfoz byly najzupelniej
a.scetyczne pod względem scenograficznym. I cho.
ciaż w '.Gardzienicach'' nigdy tcn aspekt rvidowiska
nie byl rcalizowany z werystyczną inrcncją, Lo z cza.
scm w Zlotyn ośle pojasłi|y się ęlementy sytuujące
rzrcz w rcaliach konkretncj kultury i epoki. Pojawil
się kostium męski w postaci dosyć umownie skon.
stnrowanych tóg. Natomiast kobicty odziane są w suk-
nie' które zmieści|yby się w realiach wielu różnych
miejsc i czasów.

Podobnic |zecz ma się z muzykq. Brzmienia me-
lodii starogreckich skomponowanych w wielu róż.
nych notacjach, na co zwracajq nam zapowiedzi w|ą.
czonc w obtęb Metamorfoz są jednak wykonywane
na ins(rumen.ach wspólcrcsnych, nie mających związ.
ku z tamtą muzyką. Jednak wioloncze|a wcbodząca
w sklad leatralnego instrumcntarium wcale nie odbie-
ra wrażenia auten(yzmu powstalcmu brzmieniu.,.

Na tym między innymi polega odmiennoŚć tcgo
zespolu, że wszystkich środków teatralnych uzywaz
niezwyklą oszczędnością, chociaż w swoich przedsta-
wieniach zldziw ia bo gactwenr stworzonych efektów.
Pozorna nicspójność elementów - z taką skutecznością
stosowana już uprzednio w Awvakuntie l Carnina
Burorul, i lym razem pozwolila zbudować spektakl
utkany z oknrchów kultury połączonych uniwersalną
prawdą o ludzkich namiętnościach, o mrokach ludz-
kiej duszy.

Magdalena Jankowską

ośrodek Praktyk Teatra'lnych,'G ardzicn ice'': M e ta no rfu ty
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