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A reszta jest milczeniem

Jakie by|y Konfnlntucje 200l? Cicia|oby się po.

wiedzieć, tak krawiec kraje.'. Skąpą materię w tym

roku dzie|il Janusz opryński. który musial tezzdecy-
dować się na oszczędny fason calego pzcdsięwzięcia.

Nic więc dziwnego, że wybierł| spektakle niskoob.stt.

dowe i raczej zza miedzy niż z da|eka. l tak wystarczy.

lo środków na zapro.szenie ,,stalych bywalców''o a|-

ternatywnym rodowodzie, programowo wymienne

,,rozmaitości'' i 'jedną wielką atrakcję''' chociłź fe-

stiwa| mial je aż dwie (?!)

Na pierwszą kategońę z|ożyly się: Akademia Ru.

chu. Teatr Biuro Podróży i Teatr Cincma, które w
Lub|inie występują niema| rokrocznie, co rodzi u wi.
dzów natura|ne przywiązanie do tych zespolów i daje
przyjemne poczucic. trzymaniu ęki na pulsic ich
twórczości.

A zatem Akademia tradycyjnie zaangłżowana spo-
lecznie, a moź:e lcpiej powiedzieć nastawiona socjolo.
gicznie, tym razem zaprczentowa|a się w trochę zmie-
nionynr ksztalcie. l chociaż dalej ich g|ówną techniką

sceniczną została powtarzalność wsze|kich dzialań
i znaczące przesunięcia w ich porządku' to najnow.
sza propozycja przelamuje wynikającą stąd ascezę.
W Pnyclndni.Exfu zabawa symbolami zostala posze-

rzona o elementy ek.spresji teatralnocstradowej. Po
pis zespo|u muzyków - transwcstytów wnosi do
przedstawienia wiele koloru i mniej formalnie zorga-

nizowunej dynanriki. Aktorzy, pozbawieni dotąd scc-
nicznej indywidualno..|ci, nIr moment przestają być
automatami a stają się ludźmi - pelniejszymi w swej

cielesnej i p.sychicznej postaci. Jednak zbliżenic do

bardziej teatra|nej formuły, choć możc być począt.

kiem istotnych poszukiwań, w zlproponowanym ksaa|.
cic nie sluży trcści przekazu. oszczędność wyrazu, do

której u warszawskiego teutru już tak przywykliśmy'

czynila. z grupy jedyne w swoim rodzaju zjawisko.
Najnowsze pomysly wpisują ofeńę w szcreg podobnych.

Teatr Biuro Podróży jak zawsze pcrfckcyjny' a|e

takżc odmieniony. Rękopis Afonsu von Worden ma

znacznie bardziej narrlcyjną struktuę od wszystkie.
go, co dotychczas. To rodzaj baśni, powstalej na mo.
lywach prozy Waclawa Potockiego. Wszystko w tym

skomponowanym na zasadzie symertii spektaklu jest

starannie przemyślane i dobrze zagrane. ale brakuje

mu lemperalury emocjonalnej' jaką mialo na przyklad

widowisko Carmen Funebre l jeźcli nawet chwilowe
przeobrażenie można wyt|umaczyć sobie naturalną
chęcią artystycznego plodozmianu (etapem pośrednim

by|iby tu Selenauci) przychodzi ochota skarłć się na

niedosyt wzruszeń. Teatr u|iczny Pawlo Szkotaka po-

trafil uruchamiać w nas uczucia o niczwyk|ej sile,
które na dodatck nigdy nie ko|idowaly z wysilkiem
rozumu,

Kńt]lz propozycji Tcatru Cinema stanowi ka|ej-

doskop pomyslów scenicznych trudnych do zapamię.

tania pod konkretnym tytulem, ale sty|istyka artystów
z Michalowic jcst znakomicic rozpoznawalna" choĆ-

by przez swój firmowy znak - aktora w me|oniku.
Tym niemniej zkaż.dego spekta}lu pozostaje w pa.

mięci jakaś wizualna atrakcja udatnie budująca ę - jak

zwykle - absurdalną rzeczywistość. Z Mialem taki
sen wynosimy trójramienne i trójnogie wiatraki z |udz.

kich kończyn, które w pierwszcj chwili tak bawią, a|e

pod wantwą powierzchowncj przyjemności pozwalają

odkryć nowy sposób widzenia świata naznaczony dy.
slanscm do zastanych form i ulrwalonych przyzwy-
cz^:eń, A jeśli kto poprzestanie na samym Śmiechu,

to !eż nie wstyd d|a widza i zcspolu. Wszak wiemy.

że' kiedy nie jcst trywialnym rechotem, ma ozdro.
wicńczą moc.

Rcszta to neczy bardziej lub mniej przypadkowe,

choć nicwątpliwie każda z nich wańa obejrzenia.
Dwie sceny miejskie z Bialorusi, Margo Lec Sher-

mann. wspólpracująca niegdyś z Livi ng Theatrc i B re-

ad und Puppct czy irlandzki Teatr Pan Pan. Z krajo-
wych za( lo Teatr Po|ski z Poznania' który przywióz|

Enlartctc (unst lngmara Villqista i lubelski Teatr im.
Juliusza ostcrwy z glośnym Kęieliskien ostn|w oraz

Scena Plasryczna KUL z Culunem, i Oardzienice
z Metamorfozlni a także Teatr z Lublina i Teatr NN.
l jeszczc ki|ka innych. oczywiścle można je zesta.
wiać i porównywaó' Wytyczać |inię podzia|u i szu.
kać ponadnarodowcj wspólnoty. może się to jednak

wydać sztuką dla sztuki.
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Przc.jdŹnry więc od raztl do ,,gwoź'dzia progran)u''

Już w ubicgIcgo toktl z,irslrrak<lwa|iśmy w tcatrzc Ii.

Lcws-kim, alc dopicm w tyrn Einruntas Nekrosius przy-

rviózl tu sIylrnegO Hillnl(|0 (picnvszc - prled Muk.
hetemi Otello -zdzicl w Szckspirowskim tryptyku).
Tcit(r lMcno For(as pokaza| przcdstawienie, w którym

nlo(a[ora wrtdy i ogniu z lticzwyklą kon.sckwcncją

orgauizLljc wiz,ję sccniczną Zytvio|y grają tu swój
<|ranlat. Mienią się rvicIościq postaci. Woda przclcwu

się nligkko, przybicrir dostojny ksz.ta|t |śniąccgo pu.

chartr. zmtyga rv bry|ę lodu skryrvującą nóż. 'iest kry.
sztaIcrrr w żyrłlldoIu, spirdtt w tońurzc krop|, two.

rzy binłe z.wit|y z.anlarz.ajr1ccj tngly. To pranlatcriu'

Podstrrvir rvsz.cchrz,ccz.y. S y nrbol bczl adu, pzcobra-
zcllia. lrezmiaru nroż|iwości, irlc tukź'e potencjaIny

znak oczyszczcnil. l ogień - podslawowy picnvia.
stck, praprzycz.yna, prrzirsada Dobroczynny i nicbcz-
picczny' Stynlulujący rozmait<lść kszta|tów materii.
Zywit:|y rozbIyskują się i rnienią. Przcnikają świat'
ktr,lry porirza swą nicprzyclryluościq.

Sccnę rvypclni{i1 dzilvlle mc(a|owc sprzęty o ostrych

k;rll(tclr. l nad nią wisi pillr tilrczowit. Zanlek w E'lsy-
llorzc to istnt salu tortrrr. a co najrlrnicj waniztat nrc-

challicz,ny, w ktćlrynr prnujc nrr.ok i przejnlrrjący

c|lłrid. Sccnografiit sprawia' ic |udzic poruszający się

w tBj pr7'c.\trzo|li z,rlają się nicustannie narnżeni nrt

zguhny wplyw przcdmiotów. Albo też możenly wi.
dz-icć rv niuj zanlysl, żu to, co cz|<rwick chcc w sfcrzc
<lucha ukryć, ujuwnia się w substancja|nej postaci'

Rzldko zdarza się dzieIo, titk nilsycone sensuulnie,

zcby az się zntracltla granicir nliędzy postacią tea-

trirlną lr wszystkinli inllymi znitkitmi zyskującymi tu

nagle rangę drutnu|is P(|sUt|C' Afckty Szekspirow.
skich bohatcrów pr.zejntują rlas nic bardziej niż chlód
ontanuji1cv z tumilnu zitmaru'aji1ccj mg|y i chrz-ęst roz.
trza.skiwancgo lodu l wluśnig tcn matcńalny ckrvi.
wa|cnt r:lnocji sta| sip ponrostom zbudowitnym nrię-

dz.y sccną u widowlrią. Doslowność wrażoń zagar-
niulit nas

Nicztvykla jest tcż krcacju tytulowcgo bohatern.

1b rtllit z,ltgrłna ..'dlorir.rti i lawką. Tcn chlopak rv rozcią.
gniętym swctrz-c i fryzur.ą ptlnkit (.]) mówi nalTl o swo-
ich wcrvnętrznvch dy|enlirtuch nerwowym 8gstenl,
jukinr zurtyka i o(wiera splecionc ntkruyz palcc Ositl-
gu stan tlclcrminac'ji i rczygnuje, na przcmian. Nio-
pc|lly.jest iego hunt i uicpcIny spokój. Bardzo udune,

choć tak skromnc rv ft>rnric studium kondycji psy.
chicznci. W podobnic prosty i rriwnic cfektowny spo-

srib Hłnllct przcdstirrviu rvzajcnlne rclacjc rodz-inne,

kictly przcrvrltcit ptl|ącztlnc zc stlbą drvu królcrvskic
z'ydlc' Przcchy|u jc do polowy i zirstyga w tcj btlń.

czuczncj pozic, a rvterJy m.t(ka jednynr spokojnym ge-

stcln sprowiuJza sprzęty do wlaściwcj poz.ycji.

Pozornie omówicnic fcstiwa|u zbliża się do koń-
ca' gdyby nie jeszczc jcdcn jcgo bardzo ważny punkt

- premiera Tcatru Provisoriurn i ,,Kompanii" Teatr,

którą Junusz. opryń..tki wst.lrvil do progriunu Konfnln.
/(l.li. Na to przodstnwienic cz.eka|iśmy ze szczegó|-

nym napięcicnl. Porvodów byIo kiIkl. Prz,ede wszy-
stkinr sukces Fertlultttkt:, który - jrrk każrle wybitne
osiłgnięcic - rźIz nu zc'wszc us(anawia punkt odnie.
sicnia i nie bcz.piccz'nic zawyż.a puIap oczckiwali' Czc.
ka|iśmy rvięc, rricnla| stawiając zaklady: doskoczą czy
nic doskoczą? l czy itrr Combrowicz nie przyprawil

''gęby''.. Wiedzic|iśmy' ź.c tynt razem za podstawę |i.
terac k !l zc.s pó ł w zi t1I N i c p o fu tj e w' \, c ht nv u n ku,ft) r l e łt s u

Roberta MusiIn. Zc świadomością' żc bohaterarni tej

powicści są podopieczni zakladu wychowawczego dla

chlopców wiązirla się ko|cjna obirrvu. Czy aktorzy w
si]s wieku rvypndllą prr'ckonująco w ro|i kilkunirsto.
lalkórv' Co zostanie z inicjalnych |ęków Basiniego,
kiedy aktor nla pod pięćdzicsiątkę. Wprawdzie rea.

lizm sccniczny nic wchodzil nigdy w zitkrcs środków
tcgo reatru i juił' przy Combrowiczu uda|o się poko.
nać tę przr:sz.ktrdę, ale tam rJoponlaga| tcmu zabieg
cofnięciit w latuch wpisany rv sam utwól Natomiast
powicść Musila nic dłje tiikich uIatwicń

l cóż się okaz.l|o? Ze w czzlsię przedstawienil lni
przez chwi|ę łysinł Ba"siniego nie przcszkadza|a w
odbiorze. l lo naj|cpicj świadczy o si.|e tej kreacji'
która przczwycięża w kontunikacie, |o co jest zewnę.
trznym ogruniczenicm' A co do ś|adów popzednich
rozwiązań, owszcln nic brak ich, a|c powtórzenia w
s7.tucc to przeciei:, także wyklirdnik indywidua|nego
sty|u' którcgo zręby ksz.taltują się z dziela na dzieło'
Potlobnie jcst skonstruowana przestrzcń, którą wyty-
cza doslownie kilku listcu uśrviudumiającyclr jednak

istnionie rygoru teryttrrialncgo o wiclkim znaczcniu
d|l funkc-jonowaniir bohaterów. Podobnic jak przy Fer-
dyilurke koloryslykir witlowisk:r utrzymana jest w sza-
rościach' narzuconych przcz ko|or nlundurów (mun-

durków?) | wie|e gestótv scr:nicznyc|t jakbyśmy już
widzieli. Tc wszystkie dlubania w nosie i onanistycz-

nc ruchy poukIadane w całe ch<rreograficznc sekwen.
cje. Zostaly już wprawdzie raz uzyte, co jeszczł nie
przesądza, ze zużyte. Teraz budują inny rytm, tworzą
innc napięcia. Są przecicż nic tylko ornamcntcm, cho-
ciaż dckoracyjny charakter ruchu w picrwszej chwi|i
możc przcsłonić w ninr nośnik idci. Na sccnie widzi.
my dynanliczny mcchilniznr skonstruowany z czLercch

aktorów. Bicgają w kó|ko' ściągrtją sobie spodnie.

rva|ą w poś|adki, jak nt komendę przcchy|ają butc|ki
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i jednocześnie zabrrwiają się swoiń przyrodz,onicm.
Wre.szcic zaczynamy pojmować ich znaczonic. Mie.
szkoicy z.ak|adu wychowawczcgo d|a ch|opców tworzą

z'uklgty krt1g klęsk i fusct,nacji 1lotlltlścią Zespolcni w
dziclc upokazania kolegi |n|odziońcy zdają się tym
groźniejsi, im bardzicj o ich prawie do wymyś|nych
praktyk przckonanajcsr sama ofiara. Basini przecieiL

ufega srvoistcmu uzaleznieniu. Jest przykladem czlowie-
ku tthllttjącego się ttd txlpttlt'icdziulności zu ksztal-
klwtnic siebie , któr4 T:t)rIcssorvi tldajc się odz.yskać.

Wspó|notl ko|cżcriska znakornicie obrazujo podat-
ność na dz.iaIanie idci.

Og|ądnnly spcktak|, w k!óryln nicnlal każdir czyn.
ność jest zwielokrotniona. Przostaje mieć swój jcd-

nostkorvy sen.s. a lnu|tiplikĘa nadirjc im .symbolicznie
zrgęsZczonc znacz-enic, Czujcrny, żr: rJziaIirnia nabierają

uniwersa|nego wymiuru. Mówiq jednocześnic o róż.
nych czasach i mogą się wplcść rv różne historie. Na
przyklad tnka zbitka sytuacji - komunia, wymiory
(w|asnoręczllic sprowokowitne)' seks. Tuk samo do-
btze moze charakteryzować postawy Musi|owskich
postaci jak i być groteskowyln obruz.cm polskicj rc.
Iigijności rv najbardziej p|yrkiej postaci sprowłdzoncj
właścirvie do wylniaru dzia|uń nawykowych. Roz.u.

mie się więc, żc przodstawicnic znlietza do wytropieniit
tcgo niebczpicczn€go w życiu społccznym picrwirlst-
ka - jakiejś myś|i, któr.a nacicrit nu nils t:rk mocno, żc
odbicru nanl, jak bohateronl Musila, indywidualność.

Wszystko to jest dla ntnic zrozumiale dopóki nic
pay|ozę do dzicla kIucza tyttt|u: Sceny z życia Mitte.
leuropy- - Bardzo atr'.rkcyjncgo dla ucha, alc szalcnic
Utrudn iająccgo i n tcrpretlcję przedstawien ia.. M usil w
l942 roku zanotowa| w swoiltl Dzienniku następujłcą
uwagę: 0 ,Iiirlessie jukiś mqdry czllwiek iledulęno
ptlwitdr.iut, ze Prz(dstlwil on imuginacyjną mltltlość'
pt:wneK0 gutunku [ud:'i, który ubecnie tt,pruwuiztt ztt.
mieszilnie ua świet:ia; tlpisunie, cz.egoś lakie3o czter.
dzieści ktt temu niulo łl' stlhia beuprzecznie ulś z.
pr(,ft,clwu Odkrycic !o poczynione dopiero w trzy-
dzicści ki|ka Iat po ogloszcniu powicści, pokazujc nie

tylktl profotyczne zdo|ności pisarza, alo i uświ.rda.
tnia. jak Iutwo jest przeoczyć trop po|ityczny w kon-
takcie z dzielcnr - litclackim i tcrtrllnym. Nictnldno
bowiem wziąć tę historię jcdynic za zbiór obrazków
z życi a początkuj ących homosck.sualistów. A przecieŻ
pr<lb|em tożsalności - w tym erotycznej również -
jes't u tcgo autora z-nacznie barclziej skomplikowany.
Austńuccy mlodziericy w tym san]Ym stopniu powodo.
wuni naturulnynr d|u rvicku ciśllienienl płci, co pury.
tański1 atmosfcrą konwiktu, poddają się nowym dG
świadczcniom, ktrirvch seksunlny charaktcr wa|czy

jednak z pragnieniem doznawania wszeIkicj nowości
i eksploracji wszclkich form kontlktu..Rozkosz prze-

mocy górujc tu nad przyjemnością cielesną. stwarzil.
nic drugicgo czlowicka, lcpicnie go wcdlug wllsnej
woli !o zasadnicza trcść tej satysf.Ikcji szczegó|nic'
kiedy bruta|ność w cgzekwowaniu jej można umoty.
wować potrzebą wynlicrzcnia sprawiedIiwości' przez
co z,daje się nicwinna. Mamy tu więc do czynienia z
Uwiedzenicnr pcwną lilozofią. Pr:rktyku €rotyczna jcst

środkicm jcj lvyznawanił. Ciało ty|ko mcdium pośre.
dnicz-ącym !v deprawacji urnys|u.

Mam więc rvrażenie. żc d|a naprowadzcnia oglą.
dających na ten ślld w tytule spcktakIu pojawia się

wl..Ńnie pojęcie ,Jv{ittc|europif ', którc ttr 1n nu picruszy
zastosowal polityk, publicys(lr i pn.slor l.ridrich Nau-
mann (l860.l9l9). Rozulnia| jc wówczas jako kon-
cePję Po| i lycu.nej, ekonomiczncj i ku| turul ncj intcgracji
krajów obszaru Europy Śroi|kowcj por-l przywó<lztwem

Niemicc. Ponieważ jednak okrcś|enie regionu nic znaj.
dujc glębszego uzasadnienia w ukszta|lowaniu geo.
graficznynt Europy, do dziś nic lrla zgody co do ptz'y-

na|eżności do niej poszczegó|nych krajćlw. oprócz
Niemiec zalicznna tu byla Polska, Runrunia, Au.stro-
Węgry, Szwajcaria W|aśnic rvojna światowa llriala za
col uzupclnienie Mittclcuropy. A jak atrakcyjna oka-
za|a się |a koncepcjł nuj|cpiej świadczy fakr' żr jej
twórca, zwo|ennik impcrialistycznej poIityki rządu
Rzcszy. jest uważany 7.u patronl duchowcgo wspó|.
ozesnego I ibcralizlnu niemieckicgo.

Tak też mocą jedncgo ternrinu zakrcs prob|emów
podejmowanych w najnowszym spckllrklu,,Kompa-
nii'' i Provisorium Poszcrzil się o norvy _ Przyzn,nm,
trudny do wyloźenia - aspckt. Tcnnin z tytuIu zdajc
się wprowadzać wątek wykraczający poza rc|ację
jodnostka - spoleczeristwo. Ton odwieczny problcm
Iutwo wyobrazić sobic w pewnym powiększ.eniu
i prz'enieść na rvzajcmny ukIad nliędzy nucjami. kra.
janri, blokami państrv, koutynen(ami. Ty|ko czy isto.
ta owych tarć jcst niczmicnna? Jirkic zagrożeniir
mlmy sobie porJk|atlać jako przyczynę niemożności

',bycirr sobą', i poddanic się donlinacji? W jakim .scn-

sic para|elne sq obydwiu rzeczywistości - opisana
pzez Musi|a ( | 90ó) i dzisiejsz^? | czy ciqg|e nlożc-
my ją rozumicć w polslinl wynlilrzc'? Palrzeć' jak
nas ksztaltują narodowc hasla, choćby typu: Po|ak.
katolik. czy wlaściwioj bętJz.le rozszerzyć to ujęcic
dostrzcgając obawę o zachownnic odrębności etnicz.
ncj w chwili zjednoczcnia Europy? A nloż'e jc.szczc

sz.co.ej _ w ujęciu g|oba|nynl - |ękać si9 untcrykani.
zacji .światal Wsz,ystkiemu wintta ta ''Mittc|europa'.
nlsuwaji1cl jakąś geopo|ityczną sutsustię. cdyby nie
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to, można by poprzcstrrć na odczytaniu doświadczcń

chlopców z auslriackicgo konwiktu jako ponadczźLso.

wc studium natury ludzkiej.
Jednak wąrpliwości interPrctacyjne z8loszonc

po jednoruowyln obcjrzęniu tylko potęgują chęć

sprawdzcnia tych rozpoznań w czasic Ponowncgo

odbioru dziela, już poza festiwalowym natlokiem
wrużeń.

Magdalena lankowska
6. M iędzynarodowy Fcstiwal Teatra| ny K o nJro ntocj e

Tea!ralne, dyrcktor orgonizacyjny: Janusz opryński-
Lub|in, 24 -27 października 20o l .


