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FESTIWAL WSPOMNIEŃ

Klaudia
Ruszkiewicz

P

ierwszy wstępniak był zawsze tworzony przez Szefa Sekcji Informacyjnej. Wierząc, że właściwy 33 Festiwal Teatralny przed nami,
nie kontynuujemy tej tradycji w specjalnej numerze Gazety - Festiwalu Wspomnień. Tym razem oddajemy głos duchom przeszłości.
Wszystkie wstępniaki do Gazety Festiwalu Wspomnień to nic innego,
jak zapiski przeszłych szefów. Okruchy przedstawione przez naszych
absolwentów, którzy spoglądając za siebie, chcą nam przekazać wyjątkowe słowa otuchy.

Do Gazety Wspominkowej

K

iedy już jasne było, że festiwal nie odbędzie się wtedy, kiedy miał się odbyć, poczułam się, jakby ktoś odwołał Gwiazdkę. Być może obecni czackiewicze woleliby nawet taki scenariusz, bo przecież święta są co roku, a Festiwal trzy razy w życiu
(choć teraz szczęściarze będą mieć aż cztery festiwale).
Na szczęście pojawia się nareszcie małe
światełko na końcu tego długiego, pandemicznego tunelu, w którym wszyscy
męczymy się już prawie rok. Festiwal
na pewno się odbędzie, niedługo znowu usłyszymy jingiel i zobaczymy nowe
logo, na które będą sobie mogli ponarzekać absole; zobaczymy sztuki i może
będzie tak jak w zeszłych latach.
Mam nadzieję, że ten Festiwal, choć trochę spóźniony i dziwny, sprawi Wam tyle
radości, ile poprzednie. W końcu w Czackim atmosfera jest dobra i nawet podły scenariusz roku 2020 nie może tego zepsuć.
Maja
Dylewska
Szefowa redakcji 32 FT

Hyde park
T: Biblioteka może nas tro-

robie to pierwszy raz w życiu

chę pogryźć jeśli znowu coś

ale chyba sie udało wiec prosze sie ze mnie

się zgubi

nie śmiać

K: Nic się nie zgubiło!! A jak
się zgubiło to się odnalazło

dobry meczyk wgl
ale szkoda ze fify nie ma

*dżingiel 32 FT gra w tle*
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Wywiad

„Zrobimy teatr w szkole
– profesjonalny!”
Z Zuzanną Orlińską – szefową sekcji scenograficznej I i II Festiwalu Teatralnego rozmawia Jakub Czerski.
J.C: Żeby to chronologicznie
uporządkować,
chciałbym zapytać się o
genezę Festiwalu Teatralnego. Z tego co wiem, Pani
była przy tym od samego
początku. Widziała Pani
narodzenie.
Z.O: Ja brałam nawet
udział w narodzeniu.
J.C: Jak to było?

pu”, fragment „Ogniem i
mieczem”. Dość tandetnie
to wyszło w warunkach
sali gimnastycznej. Na
przykład konie zrobiliśmy
z kozłów gimnastycznych
z głowami ze styropianu…
J.C: Ale żeby wybrać Trylogię na Dzień Kobiet?
Z.O: Nie wiem, skąd ten
pomysł, może to była wtedy lektura? Patrz, tu mam

W następnym roku tamtej
nauczycielki już nie było,
ale my zaczęliśmy kombinować, jak zrobić festiwal.
Byliśmy wtedy w trzeciej
klasie. I Witek Załęski bardzo energiczny człowiek – postanowił wcielić
w życie te pomysły. Nasza
koleżanka, absolwentka,
pracowała w Teatrze Polskim, miała różne kontakty i dojścia. To nas też tak
zmobilizowało. I, o dziwo,
dyrekcja się zgodziła.
J.C: Właśnie byłem ciekawy jaka była reakcja nauczycieli.

Z.O: To było tak. Byliśmy
w drugiej klasie, kiedy
przyszła nowa polonistka.
Długo się nie utrzymała, bo chyba tylko rok nas
uczyła. Dosyć było nerwowo, część rodziców uważała, że to nie jest dobra
nauczycielka i ona odeszła. Ale zdążyła zrobić z
nami sztukę. To było na
8 marca, na Dzień Kobiet.
Wystawialiśmy fragmenty
Trylogii. Fragment „Poto-
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gazetę „Stolica” i są zdjęcia z tego przedstawienia.
Mieliśmy kontusze wypożyczone ze “Strasznego
dworu”. Nam się strasznie
spodobało samo robienie
tego, wymyślanie scenografii, chodzenie do Teatru Wielkiego po kostiumy.
J.C: Czyli: przygotowania..
Z.O: Tak, przygotowania,
że to taka fajna zabawa.

FESTIWAL WSPOMNIEŃ

Z.O: Trafiliśmy na dobry
moment, bo wtedy zaczynał się przełom. To był
’89 rok i wiesz, powiewało
zmianą. Wydaje mi się, że
pani dyrektor w ogóle nie
wiedziała na co się waży.
(śmiech) To była po prostu
rewolucja. Zwalnialiśmy
się z lekcji. Przychodziliśmy do gabinetu dyrekcji,
prosiliśmy o podpis, bo:
„My dzisiaj jeździmy po
reflektory” albo: „Dzisiaj
jedziemy po kostiumy do
teatru”. A ona to wszystko
podpisywała. To było zdumiewające, naprawdę. Ale
właśnie chyba dlatego, że
to był taki moment… też
historyczny.

Z.O: Wtedy w Czackim
było trochę nauczycieli,
którzy się zaangażowali. Joanna Maślankiewicz,
Kuran, Krzemiński, Zięba … Pani Zięba świętej
pamięci. Oni byli wtedy
młodzi, z pomysłami i też
chcieli coś zrobić. To była
też dla nich szansa, żeby
coś fajnego w tej szkole
się działo. Trafiliśmy na
nich i oni nam bardzo pomogli, bez nich to w ogóle by się nie udało. Część
pierwsza ew.
J.C: Mam takie pytanie,
może trudne. Dlaczego
tak naprawdę to zostało związane z teatrem.
Czemu festiwal teatralny,
dlaczego nie wieczór poetycki, próby malarskie,
wystawy. Czemu akurat
teatr?
Z.O: Myślę, że dlatego,
że to jest coś, co można
robić wspólnie. Trzeba
zwrócić uwagę, że podczas festiwalu tylko część
osób pracuje przy sztukach, wykonuje pracę artystyczną tzn. reżyseruje,
gra, robi scenografię i tak
dalej. A wcale nie trzeba
mieć talentu aktorskiego,
ani plastycznego czy literackiego, żeby przy festiwalu c o ś zrobić. Możesz
być w sekcji technicznej,
możesz być w transmisji,
możesz być w aku. Albo
możesz jeździć samochodem lub robić kawiarenkę. A z drugiej strony – to
działa niesamowicie integracyjnie. Uczy współpracy i uczy takiego serio
organizacyjnego myślenia.

J.C: A scena była od początku na sali gimnastycznej?
Z.O: Pierwsza scena… to
chyba były ławki ustawione i na tym zbite z desek
coś w rodzaju podłogi.
Później wypożyczaliśmy
specjalne podesty i one
były najważniejsze. Jak
to udało się wypożyczyć,
było wiadomo, że festiwal
się odbędzie. Całe ściany,
boki i drabinki wysłanialiśmy papierem z takich
przedpotopowych komputerów. Jacyś rodzice z
Politechniki załatwiali ten
papier. Z jednej strony
miał jakieś tam obliczenia, a z drugiej strony był
czarny. I tą czarną stroną
na zewnątrz go kleiliśmy.
To była najgorsza robota.
Bo sklejało się z niego długie pasy. Jak tylko jakiś aktor zamaszyściej się ruszył
i walnął o ścianę, cały papier odczepiał się i spadał.
To był koszmar. (śmiech)
Kurtynę sami robiliśmy.
Malowałam jakieś napisy
na takiej wielkiej szmacie i
ona sobie jeździła na lince.
W sekcji technicznej był
bardzo wysoki kolega Adaś
Pacuski. Jak się kurtyna na
środku zacięła, wołało się:
„ADAŚ!”. I Adaś wchodził,
poprawiał i to dalej jechało… Więc w porównaniu z
tym, co jest teraz, to było
tak amatorskie, jak gminne kółko teatralne w remizie strażackiej. A może
nawet bardziej… Ale była
przy tym wielka zabawa.
J.C: Drugi festiwal odbył
się w tym samym roku.

Z.O: Ten ‘89 rok był zupełnie szalony. W marcu
odbył się pierwszy Festiwal i to był wielki sukces.
Przyszła do nas wtedy
pani z„Filipinki”, to była
taka popularna młodzieżowa gazetka, i zrobiła z
nami wywiad. Witek Załęski chwalił się tam, że
jesteśmy jedynym w Polsce rentownym teatrem
(śmiech). 300 000 zł czystego zysku ze sprzedaży
karnetów!(to było jeszcze
przed denominacją). Karnet na 3 dni kosztował
2000 zł, to było wtedy
tyle, co dwie zapiekanki
w budce. Pojedynczych
biletów w zasadzie się nie
sprzedawało, tylko karnety. Widzę, że teraz jest
inaczej. Wchodzą rodzice,
są te listy długaśne, zaproszenia i to jest pół sali.
Dochodu już nikt tak bardzo nie liczy.
J.C: Nie jest to priorytet na
pewno.
Z.O: My chcieliśmy, żeby
festiwal sam się utrzymywał. Jednak liczyliśmy
też na dobrą wolę tych
wszystkich teatrów i instytucji. Patrzyliśmy im w
oczy i mówiliśmy:„Zrobimy teatr w szkole – profesjonalny!”, a oni nam z
dobrego serca różne rzeczy wypożyczali. Ale czasem trzeba było za coś
zapłacić, więc wiadomo,
że ten zysk był potrzebny.
I rzeczywiście festiwal był
popularny. Nasze rodziny, znajomi, koledzy z innych szkół walili drzwiami
i oknami. Było tak samo
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ciasno jak teraz, albo nawet bardziej.
J.C: Właśnie byłem ciekawy, jaka była reakcja rówieśników z pozostałych
liceów warszawskich?
Z.O: Wszyscy prowadziliśmy bardzo bujne życie towarzyskie, wiec właściwie
we wszystkich warszawskich liceach mieliśmy
znajomych i przyjaciół i
oni przychodzili. To były
tłumy, naprawdę tłumy.
J.C: W tej samej małej sali.
Z.O: Dokładnie tam, gdzie
teraz. Nie było tylko wyjścia awaryjnego i pani
dyrektor się zawsze bardzo się bała, ze jakiś pożar wybuchnie. Tłok był
straszny, wszyscy wisieli
na drabinkach, gdzieś tam
pod oknami. Tak jak teraz,
niewiele się zmieniło jeśli
chodzi o atmosferę sali.
Nie było tylko tyle miejsc
dla vipów, co teraz.
J.C: No tak, bo nie było
tylu vipów!
Z.O: Nie, ale różni ważni
ludzie przychodzili do nas.
Na przykład na pierwszym
festiwalu był Gustaw Holoubek, któremu się naprawdę podobało to, co
my robimy. Na drugi festiwal przyszedł Marek
Piwowski, ten od „Rejsu”,
i Krzysztof Krauze, zmarły
przed paru latu reżyser. I
to było wielkie przeżycie,
bo widzieliśmy, że są pod
wrażeniem. Pamiętam, że
dostałam później od nich
jakąś propozycję aktorską,
z której wprawdzie nic nie
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wyszło, ale wiesz, to było
takie ważne dla nas. Że
przychodzą profesjonaliści i że im się to podoba.
J.C: Czyli można powiedzieć, że to było wydarzenie kulturalne tak naprawdę na skalę warszawską.
Z.O: Po pierwszym festiwalu ojciec jednego z
uczniów, pan Stajewski,
scenograf, który pracował
w teatrze Ateneum, opowiedział o tym u siebie w
teatrze. Ówczesny dyrektor Ateneum, Janusz Warmiński,
zaproponował,
żeby najlepsze, nagrodzone spektakle zostały wystawione na ich scenie. I w
maju wystawiliśmy cztery
sztuki w Ateneum. Dyrektor powiedział swoim pracownikom, żeby nas traktowali wyrozumiale, więc
oni nam pomagali i dużo
nas nauczyli. Pamiętam
że potem kolega Wojtek
Urbaniak, który zajmował
się oświetleniem, był już
tak wyszkolony, że kiedy
panowie oświetleniowcy
z Ateneum chcieli wyskoczyć na piwko podczas
spektaklu, to on mógł tam
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na pół godzinki zostać i
robić to, co trzeba. Rzeczywiście możliwość pracy na prawdziwej scenie z
prawdziwym sprzętem to
było coś zupełnie niezwykłego. Czuliśmy się tacy
docenieni i tacy dojrzali.
Ta wielka sala wypełniła się dwa razy naszymi
rodzinami,
znajomymi.
Byliśmy po tym tak nakręceni, że nie chcieliśmy
czekać do następnego
roku i stwierdziliśmy, że
drugi festiwal będzie już
w grudniu.
J.C: Niesamowite, czyli w
taki sposób ta atmosfera
musiała mieć swoje ujście.
Pani już powiedziała, którzy nauczyciele byli najbardziej zaangażowani.
Z.O: Na pewno Joanna
Maślankiewicz. To była
moja
wychowawczyni.
Siedziała z nami nawet na
próbach. Wypożyczyła do
mojego
przedstawienia
„Zły charakter” pół swojej
garderoby. Miała świetny
gust, i niesamowite ciuchy, więc byliśmy ubrani
przez nią od stóp do głów.
Jakieś futerka, jakieś be-

reciki. Bardzo stylowe.
Zawsze była ogromnie zaangażowana. A Kuran załatwiał wszystkie sprawy
techniczne. Nagrywanie,
sprzęt, „kabelek, gdzie
kabelek?”. Zawsze coś nie
działa czy nie styka, a on,
pełen poświęcenia, w to
się angażował. Tylko że
on nie był taki widoczny,
bo jak pani Maślankiewicz
wejdzie, to nie można
tego nie zauważyć! No i na
pewno pani Zięba, która
przeważnie bywała w jury.
A na trzecim festiwalu nauczyciele wystawili własne przedstawienie.

czany, nawet szefowie festiwalu, nawet…

J.C: O, czyli już skapitulowali absolutnie.

Z.O: Cudownie to powiedziała. Wtedy zobaczyliśmy, że że oni są całkiem
zawojowani i już nie da się
nic z tym zrobić.

Z.O: Tak, to już było widać
- oni się temu poddali. A
nawet nie tylko się poddali, ale popłynęli z tym
prądem. Przedstawienie
powstawało w całkowitej tajemnicy. Podali jakiś
tytuł, żeby można go było
wpisać do programu. Miało się nazywać “Poniżej
Norwida”. Pani Maślankiewicz zadzwoniła do mnie i
powiedziała: „Słuchaj, czy
mogłabyś nam namalować
dekoracje? Ja ci przyniosę
takie duże prześcieradło,
a ty nam namalujesz różne zwierzątka”. Ja mówię:
„Dobrze, ale muszę wiedzieć co to za sztuka”. „No
tak, wiesz, bo myślimy o
Kołakowskim, może „Bajki z królestwa Lailonii”?
Ale to jeszcze nic pewnego… Najlepiej jak to będą
zwierzątka na białym tle.”
Ich próby były tak tajne,
że nikt tam nie był wpusz-

J.C: Sekcyjni?
Z.O: Nawet sekcyjni. To
była po prostu absolutna
tajemnica. Okazało się, że
zrobili montaż z wierszyków Brzechwy. Wszyscy
świetnie to zagrali. Pani
Maślankiewicz była samochwałą, która w kącie
stała. Pani Zięba deklamowała „siedziała zięba na
dębie”…
J.C: To nawet cały czas się
obija po murach Czackiego.

J.C: A ciekawe jak było z
Gazetą Festiwalową. kiedy
ona się pojawiła?
Z.O: Gazeta pojawiła się
dosyć późno. Wiesz, to
były jeszcze takie czasy…
Sam widzisz, jaki jest poziom tych druków… To
przecież odbijało się na
ksero. Pierwsza gazeta,
którą mam, jest z roku ‘91.
To był czwarty festiwal.
J.C: I nazywała się… „Wulkan”?!
Z.O: Tak! Zupełnie nie
wiadomo dlaczego. One
miały różne wcielenia.
J.C: A jak to było z nagrodami?
Z.O: To jest wielkie przeżycie, jak się dostanie
nagrodę. Bycie częścią

nagrodzonego przedstawienia to jest taka radość dla całej ekipy! Nie
ma porównania z niczym.
Dostałam później w życiu
parę nagród za za działalność zawodową, ale nigdy
nie cieszyłam się aż tak,
jak z Grand Prix na festiwalu. Szaleństwo zupełne!
J.C: A niektóre rzeczy pozostały te same…
Z.O: Sala ta sama, emocje,
nauczyciele częściowo ci
sami… Na trzydziestym
festiwalu z moją klasą 32
B wystawiliśmy sztukę
“Dziadki”. Prof. Kuran po
raz pierwszy zgodził się
zagrać w sztuce i właśnie
wtedy wystąpił. Był wprowadzany na wózku inwalidzkim (śmiech). Wyobraź
sobie reakcję widowni!
Pani profesor Maślankiewicz zagrała w tej sztuce
rolę bardzo groźnej pielęgniarki. To było dziwne
uczucie – trzydzieści lat
minęło, a my znowu na
tej scenie. Tyle czasu! Ile
roczników przez to przeszło? Ilu ludzi w Warszawie ma takie doświadczenie festiwalowe? Pracują
teraz w korporacjach, albo
zarządzają swoimi firmami, a robili ten festiwal.
To zabawne, jak się o tym
pomyśli.
J.C: Bardzo, bardzo dziękuję, że udało się spotkać
i przejść przez tę historię,
zwłaszcza, że teraz mamy
taką sytuację. Dziękuję za
rozmowę i spotkanie.
Z.O: Dziękuję.
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Co mówią widzowie?
C

hciałbym bardzo podziękować państwu Kuranom za wywiad, ale przede wszystkim za tworzenie atmosfery w tej szkole. Za to, że byli, są i będą. Bardzo tęsknię za
wyjątkowymi lekcjami angielskiego z panią Kuran i jej szaleństwami na studniówce.
~Absolwentka, klasa 8

S

ą takie emocje, które budzą się we mnie tylko podczas i przy okazji FT. I to zdecydowanie jedne z moich ulubionych emocji :)

Wspaniale było po tych 2 latach znów zobaczyć Mendla „na scenie”, do dziś bardzo
dokładnie pamiętam te owacje na stojąco od całej sali - to chyba jedno ze wspomnień,
które zostanie ze mną na całe życie.
Pozdrawiam was wszystkich gorąco i ściskam.
~jedna z osób zza prześcieradła ;)

C

óż, jako drugak popodstawówkowy, leżąc na
kanapie pod kocykiem zupełnie nie spodziewałem
się tego, że już po 5 (słownie - pięciu) minutach porzucę swoje plany na wieczorny spacer, a w zamian
zanurzę się w festiwal.
Coś mnie hamowało, nie
chciałem trząść, dostawać
drgawek, ani się rozklejać,
ale czasem przecież trzeba,
prawda?
Tak więc kiedy usłyszałem
piękne wykonanie żydowskich utworów na otwarcie
Mendla Białostockiego pomyślałem - “ciekawy wstęp
do sztuki, tylko jak oni
zdejmą to prześcieradło?”,
w końcu nie sądziłem, że
sztuka bez słów faktycznie
mogła mieć miejsce.
Na początku czułem się
trochę nieswojo, czekałem na pierwsze słowo, jak
na balsam na tę anoma-
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lię, jednak już po chwili
stwierdziłem, że nie chcę
go usłyszeć już nigdy.

do nas dociera, mimo że
przecież nie słyszymy ani
jednego słowa!

Obserwujemy więc głównego bohatera, jak odnajduje się w świecie, jednak
czy możemy powiedzieć,
że widzimy zdarzenia czy
fabułę jak w “normalnej”
sztuce?

Chciałbym w jakiś sposób “przyczepić się” do tej
sztuki, jednak nie mogę
znaleźć punktu zaczepienia, na którym mógłbym
oprzeć swoją krytykę.

Tak jak my widzimy postacie na płótnie, tak samo
aktorzy malują nam swoją historię, tyle że nie za
pomocą słów, a gestów emocji.
To co widzimy, to jednak
nie wszystko, ponieważ
muzyka również zdaje się
być częścią historii. Pełna
“żydowskich”
dźwięków
muzyka jeszcze bardziej
uwydatnia tragedię tego co
widzimy na scenie, w pewnym momencie możemy
poczuć się - tak jak postacie na scenie - przytłoczeni ilością bodźców, która
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Było emocjonalnie? Było.
Było pięknie i ulotnie?
Oczywiście, że tak.
Czuję się poruszony? Jeszcze jak.
Czy piszę w uniesieniu,
pod wpływem jakiegoś
uczucia? Jak najbardziej!
Chciałbym móc podsumować jakoś tego Mendla,
zwięźle wyrazić to co mam
w głowie. Jednak jak to
zrobić, kiedy - zarówno w
przenośni, jak i dosłownie
- braknie słów?
~Krzysiek Rud

Recenzja widza

Pomięte szaty Cesarza
Pamiętam, że widząc „Wizytę” na 32 Festiwalu Teatralnym, nie spodobała mi się. Co prawda
nie nazwałbym jej najgorszą sztuką tamtego Festiwalu, ale jej fenomen mi
umykał. Widząc ją jednak
ponownie, na „33” FT...
Myśleli Państwo,
że zmieniłem zdanie?
Ani trochę. Jednak lepiej
zrozumiałem „co?” i „dlaczego?” mi przeszkadza.
Ponadto, nabrałem wreszcie podejrzeń, kto jest
odpowiedzialny za – w
moim uznaniu – problemy
tej sztuki.
Całe przedstawienie opowiada o grupie
czterech kobiet, żyjącymi w ścisłej hierarchii
jako „egony”. Mieszkając
razem w jednym mieszkaniu spędzają wspólnie
nudne, przerażająco codzienne życie, trzymając
się podczas wszystkich
interakcji
społecznych
zestawu „zasad”. Tytułowa
wizyta dotyczy krótkiego
wtargnięcia w tą ułożoną
wegetację ze strony nowych sąsiadów, dwóch
mężczyzn-egonów, równie szarych i niezdecydowanych co główne bohaterki.
Przedstawienie
powstało w oparciu o jeden z tekstów pojawiających się w „Opowiadaniach Bizarnych”, pióra Pani

Olgi Tokarczuk. Muszę się
przyznać do nieprzeczytania prozy, na której zbudowano ten dramat, lecz
mimo to uważam, że mam
szansę na trafną interpretację fabuły „Wizyty”.
Wewnętrze kłótnie
domowe, pożerające domostwo kobiet-egonów,
są coraz bardziej narastające zarówno z powodu
dziecka, które wychowują,
jak i przygotowań do wizyty, podczas której gospodynie chcą wypaść jak
najlepiej. Cały czas czyha
nad nimi widmo – wyjaśnianych stopniowo widzowi za pomocą ubranego
w uniformizującą czerń
chóru – zasad rządzących
życiem wszystkich egonów. Zasady te są skupione na jak największym
zminimalizowaniu chaosu, porywczości i sytuacji przełamujących strefę
komfortu – a tym samym

minimalizacji naturalności
i człowieczeństwa – interakcji międzyludzkich.
Ponadto wzmacniana jest
wewnętrzna
hierarchia
wśród egonów tego samego „zbioru”, której jednak
– jak głosi jedna z zasad
– nie wolno ujawniać nawet wewnątrz tejże grupy. Pomimo sztywności i
upodlonego „stoicyzmu”
panującego w zbiorze, nie
da się uniknąć powszechnej frustracji, co jakiś
czas objawiającej się w
wybuchach agresji względem pozostałych domowników. Największą zgodę
główne bohaterki osiągają tuż po skończonej wizycie, gdzie z sadystyczną
radością wyśmiewają ledwo poznanych nowych
sąsiadów, zarzucając im
obłudę i niekompetencję. Oczywiście, zarzut ten
jest równie trafny względem kobiet-egonów, lecz
myśl ta nawet nie przewija
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się przez ich głowy. Czyż
ten obraz nie przypomina
czegoś znajomego? Dzisiejszych etykiet społecznych, zmierzających do
takiego ugrzecznienia, iż
nie pozwalają na autentyczność? Sztywnych relacji
między ludźmi, zwłaszcza
mieszkających w miastach, gdzie równocześnie
wciąż się oczekuje podtrzymywania pewnych tradycji gościnności i uprzejmości, choć właściwie
już nikt nie ma chęci ich
podtrzymywać, przez co
są jedynie sztucznymi
konwenansami? Stresujących sytuacji domowych,

mu. „Wizyta” nie próbuje
stawiać wniosków samodzielnie, lecz równocześnie
całkiem brutalnie ukazuje
obecne problemy społeczne. To, że w czterdziestominutowej sztuce udało
zmieścić się tak wiele,
bez uciekania się do mówienia o każdym temacie
wprost, to przede wszystkim zasługa wykorzystania konwencji dystopijnej
bądź anty-utopijnej fantastyki naukowej, która
pozwala zawiesić fabułę
w abstrakcyjnych realiach
i tym samym wyciągnąć
z niej czystą esencję przekazu.

poprzedzających wszelkie większe imprezy rodzinne, gdzie część domu
chce wypaść jak najlepiej
i oczekuje od wszystkich
pomocy w przygotowania,
a pozostali chcą jedynie,
by jak najszybciej wszystko się skończyło? Ponadto
gdzieś w tle pojawiają się
informacje o klonowaniu,
o „budowaniu” genów noworodka i innych idei tak
zwanego transhumaniz-

Gdyby tylko to była
prawda.
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Jeżeli się jeszcze Państwo nie oburzyli,
czytając ten artykuł, to
chcę tutaj dokonać pewnego osobistego wyznania. Proszę Państwa, ja nie
wierzę w zebry, po prostu.
Nigdy żadnej zebry nie widziałem. Jak byłem w Warszawskim ZOO, to wybieg
dla rzekomych „zebr” był
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pusty. U wszystkich filmów „dokumentalnych”
pokazujących zebry udowodniono, że zwierzęta te
były jedynie dorysowaną
animacją w post produkcji. Zebr zwyczajnie nie ma.
Taka jest rzeczywistość.
Państwo
jednak
żyją w dziwnej iluzji, fantazji, w której zebry jednak istnieją. Co więcej, ta
fantazja nie zatrzymuje
się na najbardziej oczywistej konsekwencji – na
pytanie „Czy zebry istnieją?” odpowiedź brzmi
„tak” – ale idzie o wiele
dalej, Państwo są w stanie
powiedzieć, że w waszym
fantastycznym
świecie
na koniowate składają się
oprócz koni i osłów także i zebry, że istnieje
takie paskowane zwierzę, korzystające ze swej
niecodziennej skóry, aby
się kamuflować wśród
traw sawanny, oraz jeszcze wiele innych faktów
związanych lub wynikających z istnienia zebr. Te
– co prawda nieliczne, ale
zdarzające się – opowieści
z Państwa fantastycznego
świata, które wymagają na
potrzeby fabuły istnienia
tych mitycznych zwierząt, nie mogły się zdarzyć
naprawdę.
Nierealność
tychże historii nie zmniejsza jednak ich ciekawości,
a dzięki temu, jak przemyślana i konsekwentna jest
Państwa iluzja, to na czas
wysłuchiwania opowieści
z zebrami jestem w stanie
„uwierzyć” w ich prawdziwość.

W literaturze pojawia się termin – przepraszam za kalkę z angielskiego – „dobrowolne
zawieszenie
niewiary”.
Ogrom fikcji się na tym
opiera, gdyż ciekawe historie nie zdarzają się na
co dzień, są pewnym odstępstwem od normy. Żeby
wciągnąć się w historię
seryjnego mordercy i kanibala musimy przyznać
autorowi: „tak, to jest bardzo nietypowe, ale w sumie możliwe”. Alternatywą jest odrzucenie takiej
sytuacji w momencie, gdy
fabuła nam ją proponuje,
lecz wtedy stracimy godziny naszego życia na poznawanie czegoś, co jest
zbyt abstrakcyjne, byśmy
chcieli to przyswoić.
Im
bardziej
drastyczne
odstępstwo
od rzeczywistości, tym
bardziej fabuła opiera
się na dobrowolnym zawieszeniu niewiary. Jeżeli
coś przestanie sprawiać
wrażenie sensu, to umysł
odbiorcy to odrzuci i może
przestać się przejmować
losami fabuły i bohaterów, co jest ostateczną
porażką każdego twórcy.
Większość ludzi jest w
stanie przeczytać historię o człowieku, który stał
się niewidzialny i nie mieć
żadnych zastrzeżeń, gdyż
na czas poznawania fabuły
zawiesili swoją niewiarę w
możliwość bycia niewidzialnym. Gdyby jednak
niewidzialność ta skutkowała zdolnościami przechodzenia przez ściany,
to większość by skończyła

przygodę z tą historią w
tym momencie.
Jest jednak pewna granica odmienności
od rzeczywistości, której
zawieszenie niewiary nie
utrzyma. Jest to granica,
w której przechodzimy od
„realizmu”, „realizmu wzbogaconego” czy „realizmu magicznego” do fantastyki, reprezentowanej
trzema gatunkami: fantasy, fantastyką naukową
i horrorem. Skoro więc
gatunki te nie korzystają
z zawieszenia niewiary, to
co pozwala ich – mnogim
– czytelnikom przetrawić
fabuły do nich należące? Tu pojawia się mniej
znany termin, który jednak pojawia się w pismach
wielu czołowych pisarzy
różnych odmian fantastyki, mianowicie „wtórna
wiara”. Światy fantastyczne nie są naszym światem, do którego zaledwie
„wkradło się” coś obcego
i nieprawdopodobnego.
One mają prawo bytu na
własnych zasadach i elementy fantastyczne nie są
fantastyczne tak długo, jak
widziane są z wewnętrznej optyki świata. Czytając
fantastykę odbiorca nie
dokonuje „poluzowania”
zasad rządzących znanymi mu realiami, on przejmuje nowe realia.
Oczywiście, wtórna wiara wymaga jeszcze
większej pieczołowitości
niż zawieszenie niewiary.
Ponieważ w większości
światów fantastycznych
zmiany
wynikające
z

czynników odmiennych
są ogromne względem
naszych realiów, logika,
moralność i postępowanie bytów wewnątrz tych
światów musi odzwierciedlać te zmiany w bardzo
przemyślany sposób. W
innym razie autor prędko
wpisze siebie w pułapkę
nielogiczności, po której
– jeżeli miał ambicje niesienia głębszego przekazu
niż zaledwie ukazanie
porywającej akcji – jego
tekst prędko zostanie rozebrany i poćwiartowany
przez uważniejszych czytelników, bądź też coś, co
miało w zamierzeniu nieść
ładunek emocjonalny, nie
dotrze do odbiorcy, gdyż
wywołuje to emocje jedynie przez pryzmat niesprecyzowanych lub źle przekazanych reguł świata.
Nie wspominając już o najgorszej sytuacji, w której
udało się autorowi wytworzyć wciągający świat
fantastyczny, w którego
zasady odbiorca uwierzył,
lecz postacie istniejące w
tym świecie napisane są
tak, jakby żyły w naszym.
Stąd już zaledwie krok od
przepaści, gdzie bohater
mający być w zamierzeniu
wzorem okazuje się być –
w realiach wtórnej wiary –
potworem.
Pisanie dobrej fantastyki jest o wiele trudniejszym zajęciem, niż się
temu przyznaje zwyczajowo. Kiedy więc człowiek
niedoświadczony
z narzędziami wtórnej
wiary próbuje zbudować
otoczkę fantastyczną do
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dzieła, wynik nie koniecznie jest zadowalający. W
szczególności, gdy biorą
się za to pisarze tak zwanego mainstream’u literackiego, o których w
nieśmiertelnych słowach
pisze Andrzej Sapkowski
w „Rękopisie znalezionym
w smoczej jaskini”:
„Trzeba
bowiem
zauważyć, że w fantasy i
SF (kryminale, thrillerze,
etc.) nuda powstaje z winy
autora, jest jego błędem. W
mainstreamie natomiast –
założeniem artystycznym.”
Fantastyka naukowa tworzy wtórny świat,
w którym technologia
albo nagina znane prawa
fizyki, albo też przechodzi dostępne wyobrażenia rozwoju i skomplikowania z okresu, gdy
dzieło było tworzone. W
przeciwieństwie do fantasy, gdzie można by wiele wytłumaczyć „magią”,
w fantastyce naukowej
odmienność jest w jakiś
sposób osadzona w technologii i precyzyjnej nauce. Wciąż jednak podstawowe zasady wtórnej
wiary obowiązują: świat
przedstawiony musi być
wewnętrznie spójny na
każdym poziomie po uwzględnieniu
czynników
odmiennych od naszych
realiów.
Po co właściwie to
robić? Otóż fantastyka,
poprzez ukazanie i zaproszenie nas do całkowicie odmiennego świata,
pozwala nam na rozważanie kwestii o ludzkiej na-
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turze. Może brzmi to
pompatycznie, ale nie są
to moje słowa. Jest to zdanie podzielane przez autorów takich jak JRR Tolkien,
Ursula Le Guin, Stanisław
Lem czy Frank Herbert.
W odmiennym świecie
możemy rozważać pewne
problemy „na świeżo”, bez
bagażu naszych realiów,
na które – poprzez życie
przez tyle lat – ciężko już
nam spojrzeć obiektywnie. Dzięki innym zasadom
moralnym we wtórnych
światach,
określanych
zgodnie z właściwą ana-

„Wizyty” może nie dorastać nawet do rangi młotka. Jest to kamuflaż, który pod czujną inspekcją
zdradza brak szerszego
i bardziej uniwersalnego
zamysłu
artystycznego,
zostawiając co najwyżej
mocno stronniczą aluzję –
żeby nie powiedzieć paszkwil – do rzeczywistości.
Aluzja ta nie ma czasu –
albo odwagi, bądź wręcz
pomysłu – zmierzyć się z
kontrargumentacją, gdyż
przecież są wciąż na świecie domy, które nawet nie
ocierają się o wspomniane

lizą odmienności w tych
światach
panujących,
możemy poszerzyć nasze horyzonty i wreszcie
zrozumieć punkt widzenia innego człowieka. Jednak wszystko to wymaga
wtórnej wiary, a ta nie pojawi się, jeżeli odmienności świata fantastycznego
użyjemy nie fundamentu,
pozwalającego bezpiecznie zbudować dumny budynek, a jako młotka to
wyklepywania nierówności w blasze fabuły.

kilkanaście akapitów wcześniej patologie społeczne.
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Niestety,

świat

Zasady, które mają
rzekomo regulować zachowanie w tym świecie,
są przekazywane widzowi w momencie, gdy
prawie zostały przekroczone, lub też zostały już
złamane. Można więc
odnieść wrażenie, że zasady te skazane są na
upadek, skoro ludzie żyjący z nimi i traktujący je
jako naturalny porządek
rzeczy tak je lekceważą –

zwłaszcza, skoro istnieje
kara za ich nieprzestrzeganie – że zobaczymy
historię o wyzwoleniu i
gwałtownych
przemianach społecznych, chociażby w mikrokosmosie.
A jednak nie, wątek ten
nie jest nawet ruszony.
Bunt okazuje się jedynie
– sprytną, trzeba temu
oddać sprawiedliwość –
ekspozycją. Niestety, gdy
ekspozycja zasad rządzących światem staje okrakiem względem przedstawianych reguł, mamy
do czynienia z poważnym
problemem. Wspomniana
kara – wyłączenie egona
– pojawia się zarówno na
początku
przedstawienia, jak i na jego końcu. Z
racji pewnej teatralności ciężko zrozumieć, co
dokładnie się dzieje, ale
„wyłączenie” najbardziej
przypomina przymusową
hibernację. Czy – biorąc
pod uwagę szarość codzienności tychże stworzeń – jest to kara, czy
może jednak nagroda?
Nie jest nam dane znać
odpowiedź, lecz powód
leży w tym, że nie wiemy,
czym egon właściwie jest:
klonem? Nową nazwą na
członka rodziny, w jakiejś
dystopijnej wizji? Częścią
zbiorowego umysłu? Programem? Nie wiemy, jaki
on ma status moralny, dlatego też wyłączenie egona
na końcu sztuki – pozbawionej jakiegokolwiek
suspensu, co nie pomaga
w budowaniu emocji –
nie daje niczego widzowi.
Mamy być smutni? Radośni? Przerażeni albo obur-

zeni? Na pewno mamy
klaskać, bo gwizdać to
trochę za ostro, lecz poza
tym zakończenie, puenta,
absolutnie nic nie wnosi
za wyjątkiem symetrii z
początkiem.
Jeszcze o egonach. Ważną częścią ich istnienia jest wewnętrzna
hierarchia, której najważniejszym zadaniem jest
decydowanie, kto może
wyłączyć kogo. To jest
świetny motyw! Stosunek
mistrz-poddany i relacje władzy to temat rzeka,
zwłaszcza gdy władza ta
wiąże się z władzą sądowniczą. Sprawiedliwość
osądu, wolność jednostki, źródła i istota władzy i jeszcze wiele innych.
Temat ten jednak nie jest
rozważany, po części ze
wspomnianego problemu
nieznanego statusu moralnego egona, od którego
zależałoby, na jakie prawa
zasługuje, a na jakie nie, a
także ponieważ z jakiegoś
powodu zasady zakazują
znajomości i rozpowszechniania tejże piramidy
władzy. Tak więc nigdy
nie powinieneś wiedzieć,
czy rozmawiasz z nadrzędną, lub podrzędną jednostką. To też nie jest złe!
Można tu poruszyć chociażby sprawy inwigilacji
społecznej, jak – i czy w
ogóle można – walczyć o
wolność, gdy możesz ufać
wyłącznie sobie, lub też
jak zmieniają się relacje
międzyosobowe w oparciu o chaotyczne przewidywania tego, czy dominujemy, czy może druga

osoba nam zagraża. Jednak i to nie jest dotknięte przez sztukę. Konsekwencji łamania zasad nie
ma – ani ze strony szczytu władzy, który, chociaż
może wyłączyć każdego
bez obaw, nie reaguje, ani
ze strony buntowników,
którzy po złamaniu zasady nie próbują wykorzystać słabości lub lenistwa
rządzących, aby wyrwać
się z opresyjnego systemu – a ponieważ, w być
może próbie wprowadzenia odrobiny napięcia,
zatajono dokładną hierarchię przed odbiorcą
– przy jawności moglibyśmy chociaż wiedzieć,
kto się naraża najbardziej
w momencie przekraczania zasad, lub też jaki stosunek do nich ma jedyna
bezpieczna w systemie
osoba, egon nadrzędny –
to temat ten zostaje pozbawiony jedynych dwóch
aspektów, które mogły
być w nim ciekawe.
Wreszcie, tytułowa
wizyta. Przybywa dwóch
mężczyzn-egonów, którzy rozmawiają z dwoma kobietami-egonami.
Rozmowa idzie fatalnie i
drętwo, gdyż wynika to z
przestrzegania zasad. Jak
na razie wszystko jest w
porządku, gdyż chociaż
jak na moment – zdałoby
się – kulminacyjny, jest on
nudny, to taki ma właśnie być z racji logiki fantastycznego świata, która
jak na razie nie zawodzi.
W pewnym momencie
jednak przychodzi trzecia z głównych bohaterek,
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która swą nonszalancją
zdaje się zachowywać, jakby była ponad zasadami.
Może tak jest, może to
ona jest na czele piramidy
w zbiorze kobiet-egonów,
ale wcześniej nic na to nie
wskazywało i nic do tego
nie prowadziło. To nie
jest rozpoznanie na miarę
Edypa. W przypadku Edypa wokół momentu ujawnienia prawdy o jego
pochodzeniu zagęszcza
się cała fabuła, odbiorca
wyczekuje tej chwili, gdyż
już wie, że coś strasznego zaraz się objawi, lecz
ma tylko bardzo szczątkowe tropy. Ponadto, gdy
już prawda o pochodzeniu Edypa wychodzi na
jaw, reakcja bohatera jest
adekwatna. W przypadku
„Wizyty” jednak – nawet
jeżeli jest to ujawnienie
„władcy” – informacja
ta jest nie powiedziana
wprost i prześlizguje się
zbyt szybko, by można
wyciągnąć wnioski. Reakcja pozostałych członków
wizyty też nie pomaga.
Mężczyźni-egony, którzy swym zachowaniem
pokazują uniwersalność
zasad dla społeczeństwa,
powinni być zszokowani
takim zachowaniem, które jest czymś więcej niż
zwykłym łamaniem tabu
w ich realiach. Zamiast
tego się rozluźniają – obaj,
a przecież nie wiedzą, czy
drugi nie ma prawa za to
ich wyłączyć – jakby tylko
tego czekali. Kobiety-egony z kolei siedzą jeszcze
smutniej niż przed chwilą.
Może też podejrzewają, że
„alfa” właśnie się ujawniła,
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ale przecież zasady tyczą się także najwyższego
w hierarchii egona – pomijając problem, jak niby
miałyby być egzekwowane – a ponadto to byłby
wspaniały moment na
konflikt między jednostkami, poprzez oskarżenie domniemanej „alfy” o
zwykły blef. Zamiast tego,
tym razem zasady znowu
działają, jak zwykle wybiórczo.
Proszę
Państwa,
fabuła żyje przez konflikt. Inaczej mamy historię nudniejszą niż zwykły
dzień z naszego życia, bo
nawet w tym jakieś konflikty się znajdą. Mogą to
być konflikty jednostka-świat, gdzie osoba walczy
z zastanym porządkiem
rzeczy w dowolnej skali,
może to być konflikt interpersonalny, gdzie dwie
jednostki ścierają się z
sobą o jakąś rację lub wartość, może to być konflikt
wewnętrzny, gdzie rozterki moralne zmuszają jednostkę do podejmowania
jakichś decyzji. Ponieważ
jednak świat „Wizyty” jest
właściwie nieznany, znika
pierwsza możliwość. Druga jest od razu gaszona
poprzez stosowanie zasad
wtedy, gdy tekstowi tak
wygodniej, a trzecia jest
ponownie niemożliwa. Nie
tylko z powodu nieznajomości statusu moralnego
egonów. Żyją w sposób
upokarzający i szary, lecz
wchodzą w tą rolę na tyle
naturalnie, że naruszenia
zasad przypominają bardziej „błąd matriksa” niż
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cokolwiek innego. Przedstawienie być może liczy na
to, że będziemy egonom
współczuć ich nieludzkiej
sytuacji. Jednakże dramat
dokonuje też skutecznego
odczłowieczania tychże
egonów, aż do momentu,
gdzie nie mamy jak ich
odnieść do siebie.
Kończąc ten i tak
już o wiele dłuższy niż
bym chciał artykuł: jeżeli po obejrzeniu wizyty
odkryłeś drogi Czytelniku
jakąś uniwersalną prawdę
o ludzkim losie, to zajmij
się filozofią lub sztuką,
bo to objawienie nie jest
zasługą „Wizyty”, a jedynie twoich przemyśleń.
Jeżeli natomiast wciąż nie
pojmujesz, dlaczego ta sztuka osiągnęła taki fenomen, nie przejmuj się. Król
może nie jest tym razem
nagi, ale i tak klaszczą nad
absolutnie przeciętnym
strojem.
Janusz Jan
Barej

Betony

Konkurs
Chcesz zaistnieć na łamach Gazety
Festiwalowej?
Od zawsze marzyłeś o karierze profesjonalnego kierowcy betoniarki?
Zasady są proste: odgadnij hasło, które kryje się za niepodpisanym betonem i jak najszybciej daj nam znać na
mailu
sekcja.inf@gmail.com
Powodzenia!

Nie gratulujemy
jeszcze nikomu.
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