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dr Jerzy Herma

Członek Zarządu Fundacji Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka

Rola festiwalu teatralnego
w drodze do Schengen

Swoje wystąpienie poświęcam roli i znaczeniu
Festiwalu Teatralnego „Na Granicy“ w przełamywaniu granic, ale tych formalnych administracyjno-prawnych. Dlaczego wybrałem ten temat, ponieważ jako szef organizacyjny pierwszych czterech
edycji festiwalu, dostrzegam ogromną rolę różnych
rozwiązań organizacyjnych, które umożliwiły zaistnienie i rozwój tego wydarzenia kulturalnego. Tu
w Cieszynie, na granicy państwowej trzech sąsiadujących ze sobą krajów, które na dzisiaj są już od 7 lat
w strefie Schengen zniknęły metalowe szlabany ale
czy udało się usunąć wszystkie granice? Wprawdzie
pomysłodawcami i twóracami artystycznymi festiwalu był Jakub Matl i Jerzy Kronhold, ale jego realizacja w tamtych czasach przed 25 laty, była możliwa
dzięki pracy i bazie materialnej Domu Narodowego
w Cieszynie i działającej tu Solidarności Polsko-Czechoslowackiej, których głównym celem działalności
była integracja ludzi żyjących po obu stronach surowej wówczas granicy. Moje pierwsze wizyty w siedzibie OF-ki na Odboje w Czeskim Cieszynie wcale
nie były łatwym zadaniem, gdyż wtedy by dostac
się do Czechoslowacji potrzebne bylo zaproszenie
lub przepusta służbowa. A przecież te spotkania,
potem coraz częstsze miedzy większą ilością osób,
które po okresie komuny ponad granicą się poznały,
zaowocowało powstaniem Festiwalu Teatralnego
Na Granicy który jako najstarsza po 89 roku impreza
żyje do dziś.
Teraz trochę uwagi chciałbym poświęcić porozumieniu z Schengen, o którym mówię w tytule.
Zawarto je w roku 1985 pomiędzy siedmioma starymi krajami Europy Zachodniej w celu liberalizacji ruchu osobowego i towarowego polegającej na
zniesieniu kontroli na wewnętrznych granicach,
wspólnej polityce wizowej, celnej i azylowej. Polska
wstępując do Unii Europejskiej również aspisrowała
docelowo do strefy Schengen, ale osiągneła ten cel
dopiero w grudniu 2007 roku. Festiwal dążący już
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od roku 1990 do przełamywania granic, przyczyniał się więc od początku do integracji europejskiej
i był prekursorem tych zmian w naszych sąsiadujących ze sobą krajach. O czym na dzisiaj nie zawsze
się pamięta pisząc historię tej ziemi po odzyskaniu
wolności.
Warto więc zastanowić się nad genezą powstania festiwalu. Jest ona dość złożona, gdyż różne były
i są powody i okoliczności jego powstania.
Pierwszy – jak sądzę – to zmiany ustrojowe sprzed 25 lat i ruchy wolnościowe po
długim okresie komuny wywołały jego istnienie, jako odruch oddalony, samorządny i obywatelski. Zadziałała zasada: „jest granica to trzeba
ją przełamać i jak najszybciej zlikwidować“.
w przedświadczeniu że od każdego z nas coś zależy
nie oglądając się stale tylko na tych co „na górze“
decyzję podejmują.
Drugi, to budzenie się po odzyskaniu wolnosci,
wśród ludności lokalnej po obu stronach granic, różnych społecznych inicjatyw w tzw. „małych ojczyznach“, związana z odczuciem tożsamosci kulturowej z regionem.
Trzeci powód, bardzo ważny to upust emocji
i starań w działalności opozycyjnej z okresu komuny
kiedy swobodne kontakty byly zabronione (dzialajaca tu na pograniczuSolidarność Polsko-Czechosłowacka), które wreszcie mogły doczekać się pozytywnej realizacji.
Wreszcie czwarty powód to chęć doświadczenia czegoś nowego w czasach politycznie przełomowych. I co najważniejsze ta chęć wystąpiła równocześnie u ludzi po obu stronach granicy. Na nasze hasło był odzew bo zadziałała tu
odwieczna potrzeba wolności myśli i działań, realizacji marzeń i planów dawniej niemożliwych, dających okazję do aktywności społecznej i uznania nie
tylko na skalę lokalną, ale i bardziej powszechną bo
międzynarodową.

Należy teraz przywołać kilka faktów i praktycznych przykładów na to jak nasz festiwal przybliżał
nam z roku na rok formalną wolność i swobodę,
rozluźniając gorset, nie raz bezsensownych przepisów państwowych, które utrudniały nam codzienne
życie na granicy:
– sposobem na szybsze przekraczanie granic
były tzw. przepustki graniczne służbowe wydawane
przez ówczesne WOP lub Milicję a potem Policję,
– organizowanie imprez kulturalnych na samej
granicy zmuszało odpowiednie organa Kontroli
do częściowych zmian w stosowaniu przepisów
administracyjnych,
– bilety na festiwal i inne wydarzenia kulturalne były z czasem akceptowane jako forma zaproszenia niezbędnego by przekroczyć granicę,
– zdarzające się nie raz tzw. ekscesy artystów
na granicy podczas trwania festiwalu zmuszały do
elastycznego realizowania, bez stosowania surowych sankcji przez odpowiednie organy,
– z upływem czasu takie organy jak Straż Graniczna czy władze administracyjne miast mając
możliwość zmiany częściowej procedur stosowała
liczne uproszczenia ułatwiając organizatorom festiwalu pracę,
– organizowanie na mostach granicznych różnych wydarzeń np. Przedstawień, rolady wymagało
zgody Warszawy i Pragi czyli centralnych organów,
a z biegiem czasu już nie było to konieczne gdyż
lokalne władze mialy już większe pole manewru
i kompetencje.

granicznego, tam gdzie to było możliwe. Można
sformułować więc pytanie o to w jakim stopniu działania samorządowe, społeczno-kulturalne
miały wpływ na zmiany przepisów prawa na mniej
restrykcyjne. Kolejne pytanie w aspekcie roli festiwalu i innych wydarzeń społeczno-kulturalnych
dotyczących faktu w jakim stopniu działanie społeczności lokalnch żyjących przy granicach państwowych wpłyneły na politykę zagraniczną sąsiadujących ze sobą krajów?
Należałoby jeszcze podkreślić fakt, że mieszkańcy terenów przygranicznych doświadczali jako
pierwsi, znacznie wcześniej niż obywatele całego
kraju, skutków integracji międzynarodowej i zderzenia kulturalnego i dlatego rola i znaczenie tutaj
zlokalizowanego przez 25 laty festiwalu, była znacząca w przyśpieszeniu naszej drogi do strefy
Schengen, do życia „bez granic“.
Dlatego festiwal dzisiaj nosi już taką nazwę, bo
spełnił swoje zadanie.

Takich przykładów podawać by można wiele,
ale i te przytoczone wystarczą by pokazać że oddolone inicjatywy przełamywania formalnych granic
miały duże znaczenie na proces przemian. Funkcjonariusze państwowi pilnujący granic, pod wpływem wydarzeń społeczno-kulturalnych stawali się
bardziej elastyczni w stosowaniu przepisów ruchu
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Petr Pospíchal

Jak jsem navazoval kontakty s Poláky

Vážení přítomní, dámy a pánové,
jsem velmi rád, že mám příležitost poprvé navštívit vaše setkání, které má už tak dlouhou tradici.
Těšín ale dobře znám, protože jsem se několikrát
zúčastnil festivalu Kino na hranici. Několikrát jsem
zde také byl sám, bez nějaké organizované příležitosti.
Vaše město je v rámci polsko-českého soužití
unikátní. Polsko-československou solidaritu zde
žijete stále, je součástí vaší každodennosti. Solidárně spolu vycházet musíte, protože jinak byste
spolu v tomto krásném městě nemohli žít. Tématem, o kterém chci mluvit, je právě Polsko-československá solidarita. To, co je pro mne tématem dnes
už historickým, je pro vás denní, všedním životem.
V tom, co o polsko-českých vztazích víme a jak nám
na nich záleží, se proto můžeme doplňovat a proto
si také troufám představit vám vzpomínku na polsko-československou spolupráci v době, v níž ještě
vaše město rozdělovala téměř neprostupná státní
hranice.
V roce 1985 se mi dostalo do rukou exilové vydání
tehdy populární polské podzemní publikace Konspira. Vydání miniaturní, s bohatou dokumentací
a přílohami. Součástí vydání byly i faksimile takzvaných listow gonczych, tedy zatýkacích dokumentů
z policejní evidence. Byli na nich stručné informace
o několika hledaných vůdcích Solidarity, kterým
se na počátku výjimečného stavu podařilo uprchnout a po delší dobu se skrývat. Byly tam osobní
údaje, adresy bydliště, informace o rodině, seznam
několika nejbližších přátel a miniaturní fotografie.
Napadlo mě, že to je pěkná příležitost. V té době
jsem denně poslouchal polské vysílání Svobodné
Evropy, protože na rozdíl od vysílání československého nebylo to polské rušeno. Věděl jsem proto,
kdo z uvedených lidí je zrovna na svobodě, propuštěn po věznění, kdo se ještě skrývá a kdo je právě
vězněn.
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Už delší dobu jsem přemýšlel, jak navázat kontakt s polskými aktivisty Solidarity. Dvě schůzky,
které se mezi aktivisty KOR a skupinou signatářů
Charty 77 uskutečnily na samém konci semdesátých let pod Sněžkou, už neměly žádné pokračování
a bylo zřejmé, že přinejmenším české straně takové
kontakty chybí. Charta 77 tehdy byla zaměstnána
především sama sebou a hájením své vlastní pozice.
V Československu byla první polovina osmdesátých
let velice temným obdobím.
Při listování Konspirou mi bylo jasné, že nemá
smysl, abych oslovoval někoho z Gdaňska, byly tam
listy goncze Bogdana Lise a Bogdana Borusewicze.
S lidmi z Wroclavi by to jistě bylo nadějnější, ale oba
dva, kteří byli v přílohách Konspiry uvedení, byli ve
vězení nebo se skrývali. Byli to Wladyslaw Frasinyuk
a Jozef Pinior. Nejpotřebnější se mi zdál kontakt s
centrem, tedy s Varšavou. V přílohách byli uvedení
Zbigniew Bujak a Zbigniew Janas, a protože Bujak
se stále ještě ukrýval, celkem jednoznačně jsem se
rozhodl kontaktovat Janase.
Dnes to vypadá triviálně, ale tehdy jsme žili v
úplně jiné situaci. Musel jsem najít kurýra, tedy člověka, který by mohl cestovat do Polska, na kterého
bych se mohl spolehnout a který by také byl schopen se domluvit. No a také to musel být člověk,
který se do Polska je vůbec schopen dostat. Tedy
někoho, kdo má cestovní pas, to mezi námi disidenty bylo málo obvyklé. Oslovil jsem studenta historie Rudolfa Vévodu, který se o dění v Polsku zajímal a byl schopen se také domluvit. Připravil jsem
krátký dopis člověku tehdy pro mne zcela neznámému, tedy Zbigniewu Janasovi. Rudolf Vévoda text
upravil do opravdové polštiny a odešel s ním, za pár
dní pak odcestoval do Polska.
Myslím, že byste mohli na některou z příštích
konferencí Rudolfa Vévodu, mého tehdejšío kurýra,
pozvat. Jednak se stále zabývá Polskem, jednak
je renomovaným historikem a s řadou polských

historiků udržuje po dlouhá léta kontakty a pak ten
hlavní důvod: jeho vzpomínka na tehdejší setkání se
Zbigniewem Janasem. Myslím, že by to stálo za to.
Rudolf Vévoda po několika dnech přijel zpět, vyšli
jsme ven z mého odposlouchávaného bytu, a na
procházce parkem mi popsal svoji schůzku s Janasem, jejich rozmluvy a předal mi také vzkazy včetně
telefonního čísla.
Pak už zbývalo jen málo, tedy vlastně to všechno
ostatní. Spojit se s Janasem po telefonu, domluvit
si pár detailů pro zmatení odposlouchávajících. Po
jiné linii jsme si mezitím ještě vyměnili informace
o chystaném setkání. Byly kódované, protože už v
prvním dopise jsem Janasovi navrhl způsob kódování dat a jiných údajů, aby naše domluva mohla
proběhnout bez většího nebezpečí prozrazení.
O chystané schůzce s polskou stranou - nevěděl jsem ani s kým přesně to bude - jsem předem
řekl jen třem lidem: Petru Uhlovi, Jiřímu Dienstbierovi a Václavu Havlovi. Jen stručně, bez podrobností.
Když jsem odjížděl na první domluvenou schůzku,
bylo to počátkem června 1986, byl jsem v nesmírném očekávání. Nebyl jsem si zcela jist, že jsme si
nutně správně porozuměli. Nebyl jsem si také jist,
do jaké míry polská strana přisuzuje schůzce důležitost. Vybrali jsme místo velice vzdálené Praze
i Brnu.Bylo to jedno pěkné místo v Roháčích, pro
Poláky dobře dostupné ze Zakopaného, pro mne
dost špatně dostupné, ale to byla nakonec spíše
výhoda, protože jsem potřeboval mít jistotu, že
nebudu sledován, a to se při dlouhé a složité cestě
docela snadno prověří.
Chvíli jsem ještě s jedním kolegou, který mne
doprovázel, na smluveném místě čekal. Po čtvrthodině se zpoza horizontu zjevily dvě postavy. Přivítali
jsme se a představili. Byli to Zbigniew Janas a Janusz
Onyszkiewicz. A svými jmény se tak stali živým
důkazem, že polská strana považovala domlouvanou schůzku za velmi důležitou. Chvíli jsme si

povídali. Ale především jsme se domlouvali na způsobech a možnostech další komunikace a také na
dalších schůzkách. Hned jsme také domluvili první
z velkých plenárních schůzek významných polských
a českých disidentů na hranici.
Schůzek pak bylo ještě mnoho. Začátkem následujícího roku jsem byl čtyři měsíce vězněn, a to
právě za snahu znovuotevřít polsko-československé styky opozičních demokratů. Propuštěn jsem
byl dříve, než stačilo dojít k soudu. Proto, že mezinárodní solidarita, kterou mé věznění vyvolalo,
a která byla velmi posílena právě z polské strany,
a to včetně demonstrace ve Wroclavi, ukázala československým státním orgánům, že bude přece jen
lepší mne propustit, než riskovat rozsáhlé protesty
z mnoha zemí světa.
Ve schůzkách jsme pak pokračovali až do podzimu 1989. Od té doby se stýkáme už zcela legálně.
A to až dodnes. Se Zbigniewem Janasem jsem se
naposledy viděl předevčírem.
Pokusil jsem se zavzpomínat na jednu ze svých
životních záležitostí, na události, které mne zásadně
formovaly. Bylo by co vyprávět i v detailech i v různých dalších souvislostech. Tak třeba někdy příště.
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Julian Golak

„KRUSZYNKA” – niezwykły kapelan
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Minęło już siedem lat od śmierci księdza prałata Stefana Witczaka, popularnie zwanego „Kruszynką”. Te minione lata nie zatarły jednak pamięci
o przedwcześnie zmarłym wiejskim proboszczu
w Nowym Gierałtowie – małej, zamieszkanej przez
zaledwie 400 osób, parafii pw. św. Jana Chrzciciela.
Do dzisiaj mam w oczach niezwykły pogrzeb,
na który przybyło ponad cztery tysiące ludzi, którzy
Go wcześniej poznali oraz współpracowali przy licznych inicjatywach społecznych.
Miałem to szczęście, że księdza „Kruszynkę”
poznałem już w 1988 roku i znałem jego plany:
współpracy na pograniczu polsko-czeskim oraz
budowy w Nowym Gierałtowie Ośrodka Spotkań
pn. „Przyjazny Dom”.
Wydawało się mało realne, aby udało się
sprostać Jego wizji solidarności polsko-czeskiej,
ale ciągle przybywało ludzi, którzy chcieli pomagać. Pierwszy projekt „Przyjaznego Domu” z serca
wykonał inż. arch. Czesław Malinowski. Miałem
zaszczyt, zaraz po założeniu „Wydawnictwa Ziemia
Kłodzka” w 1990 roku, wydać pierwszy folder o planach powstania i szerokiej działalności w „Przyjaznym Domu” w Nowym Gierałtowie.
Budowa przeciągnęła się aż 20 lat. W tym
czasie ks. proboszcz nie miał gdzie mieszkać, więc
tymczasowo zamieszkiwał, w prowizorycznych
warunkach, w zakrystii kościoła św. Jana Chrzciciela
w Nowym Gierałtowie.
Ludzie jednak wspierali go aktywnie w pracy
społecznej na granicy polsko-czeskiej. Często gościł
w sąsiednich miejscowościach w Czechach, gdzie
chętnie pomagał, szczególnie w Javorniku oraz
innych małych wioskach, gdzie Go zapraszano na
spotkania.
W sposób naturalny już w 1990 roku kapelanem został Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej,
bowiem już wcześniej dał się poznać jako przyjaciel
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ludzi mieszkających po obu stronach górskiej granicy. Był współorganizatorem nielegalnych spotkań dysydentów z Polski i Czech na terenie swojej
parafii. Ośrodek „Karta” z Warszawy przedstawił Go
na wystawie „Szlak do Wolności”. Wystawa ta była
prezentowana między innymi w Pradze, Bratysławie, Brukseli oraz w innych miastach w Polsce i w
Republice Czeskiej.
Jego zasługi dla organizowaniu współpracy
Polaków i Czechów na pograniczu zostały także
zauważone przez Rząd Republiki Czeskiej, który
przyznał mu „Medal Masaryka”.
Ksiądz Stefan Witczak wielokrotnie odwiedzał
mnie w Nowej Rudzie, ale także chętnie osobiście
uczestniczył w moich wyjazdach. Wspomnę szczególnie naszą wspólną podróż w 2000 roku do Krakowa, gdzie przez 3 dni uczestniczyliśmy w inwestyturze Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie. Podczas finałowego wydarzenia – Mszy
świętej w Katedrze na Wawelu – ksiądz „Kruszynka” poprosił, abym zapytał księdza prymasa
Józefa Glempa, czy może wspólnie z nim odprawiać
mszę świętą w tym szczególnym miejscu.
– Dlaczego ksiądz sam się nie zapyta Prymasa?
– „Wstydzę się i obawiam się, idźŸ i zapytaj, bardzo
mi zależy”. Podszedłem do księdza kardynała i przekazałem prośbę księdza „Kruszynki”. Prymas bardzo
chętnie zaprosił Go do ołtarza, zdziwiony Jego
skromnością. Ksiądz Stefan Witczak bardzo sobie to
wydarzenie cenił, bowiem wcześniej nie miał okazji
odprawiać wspólnie z Prymasem Polski.
Dla zakonu rycerskiego tzw. „Bożogrobców”
miał szczególne uznanie i chciał zostać ”konfratrem”.
Drugą jego pasją była praca w Służbie Maltańskiej. Ponieważ przez 10 lat kierowałem pracą „Maltańczyków” na pograniczu polsko-czeskim, mogłem
podziwiać pracę księdza Stefana jako wolontariusza. Jego poświęcenie w pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym było godne naśladowania.

Potrafił także sprowadzać z zagranicy sprzęt specjalistyczny, łóżka dla inwalidów i inne przyrządy,
które trafiały do ośrodków pomocy, szpitali oraz
domów ludzi potrzebujących pomocy. Często jeździł
ze mną do poszczególnych chorych osób, aby nieść
pomoc i pocieszenie ludziom załamanym i nieszczęśliwym. Pracował także chętnie przy organizacji pieszej pielgrzymki z Diecezji Świdnickiej na Jasną
Górę. Chętnie służył pomocą w transporcie, a nawet
w ramach służby porządkowej zbierał śmieci pozostawione przez pielgrzymów.
Nie było chyba u nas drugiego takiego księdza,
który byłby proszony przez tak wiele organizacji
społecznych o sprawowanie opieki duszpasterskiej.
Ksiądz Stefan Witczak był „kapelanem” Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka,
a także Ochotniczych Straży Pożarnych, kół łowieckich,leśników i innych organizacji.
Za życia doczekał się kilku filmów dokumentujących Jego życie, które zostały zrealizowane przez
ośrodek TVP we Wrocławiu. Warto je odnaleźŸć
i przypomnieć, bowiem są na nich utrwalone dokonania Jego życia – szczególnie odremontowane
leśne kapliczki, wiejskie kościoły. W czasie tych
krótkich filmów można także usłyszeć piękny głos
wiejskiego proboszcza podczas występów wokalnych, bowiem głos miał donośny i pięknie śpiewał.
Ludzie za życia powszechnie Go szanowali, niektórzy wręcz „kochali Kruszynkę” za Jego dokonania,
poświęcenie w pracy dla potrzebujących pomocy
i wsparcia.
Warto upamiętnić życie i pracę Tego niezwykłego Księdza nie tylko w tej książce, ale także
poprzez nazwanie Jego imieniem jednej z ulic
w gminie Stronie Śląskie lub w Lądku-Zdroju,
bowiem ten schorowany człowiek podczas swojego
życia zrobił bardzo dużo dla mieszkańców tej gminy,
a także dla rozwoju dobrych relacji polsko-czeskich.

Księdza „Kruszynkę” wspominają bardzo życzliwie również Czesi i Niemcy, ponieważ przyczynił się do pojednania i współpracy polsko-czeskiej
i polsko-niemieckiej.
Pamięć o księdzu „Kruszynce” jesteśmy winni
także potomnym, bowiem postać chorego, „grubego księdza”, chętnie niosącego pomoc innym
ludziom, może być wzorem dla obecnych młodych
księży oraz ludzi poszukujących autorytetów do
naśladowania.
Trwa ciągle żywa pamięć o Nim, ludzie, wspominając Go, żałują, że tak szybko musiał odejść
i modlą się, odwiedzając Jego grób w Nowym Gierałtowie na pograniczu polsko-czeskim w powiecie
kłodzkim.
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WOLNOŚĆ SZTUKI
I KONTEKSTY
SVOBODA UMĚNÍ
A KONTEXTY
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Petruška Šustrová

Cesta ke svobodě

Můj příspěvek by se vlastně měl jmenovat „Učebnice svobody“, protože chci hovořit o tom, jak mne
Polsko poučilo o svobodě. Především ale musím
poděkovat pořadatelům za pozvání na dnešní konferenci a říci vám, jak si vážím toho, že mohu vystoupit
právě tady, v Cieszyně, ve městě – či vlastně dvouměstí – které si se svobodou umělo skvěle poradit. Měla bych asi začít 4. červnem 1989, kdy první
polosvobodné volby v Polsku zahájily rychlý krach
komunistických režimů po celém sovětském bloku.
Začnu ale později, protože i mé učení začalo později.
Ve druhé polovině osmdesátých let se poměry
uvolnily i v Československu, a když jsem na jaře
1989 požádala o pas, bez jakýchkoli problémů jsem
ho dostala. Žádat o něj dřív prostě nemělo smysl,
byla jsem disidentka, a tedy občanka druhé kategorie, takže bych byla dostala od policie jen papír,
že můj výjezd do zahraničí „není ve státním zájmu“.
Na konci října jsem se vypravila do polské Vratislavi,
kde se konal festival písničkářů a seminář o střední
Evropě.
Všude kolem sebe jsem cítila, že jsem ve svobodné zemi: řada lidí ve vlaku, jímž jsem jela z Varšavy do Vratislavi, měla odznáčky Solidarity, a ačkoli
se navzájem neznali, mluvili o politice tak svobodně,
jak v mé zemi spolu mluvili jen dobří známí a raději
v soukromí. Byl to úžasný zážitek. V obchodem sice
tenkrát na podzim 1989 nebylo nic nebo skoro nic ke
koupi, když jsme si ve vratislavské restauraci objednali červené víno, měli dohromady jen šest deci,
ale dýchala jsem svobodný vzduch a sešla jsem se
s přáteli, které léta předtím vyštvala československá politická policie do exilu a o kterých jsem si myslela, že už je nikdy neuvidím.
Večer po semináři a po koncertech jsme chodili do
studentského klubu, a když jsem tam poprvé vkročila, připadala jsem si trochu jako v těch prázdných
obchodech. Dýchla na mne nesvoboda. Na zdech
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visely prázdné rámy, každý označený jménem českého umělce, jehož obraz v něm měl být vystaven.
Československé úřady nepustily obrazy přes hranice. Bylo to symbolické a symbolické bylo i to, že
když se festival o několik let později opakoval, visely
všechny obrazy na svých místech, protože už nikdo
neměl zájem bránit našim společnostem ve vzájemném poznávání.
Jedním z mých největších tehdejších zážitků bylo,
když pořadatelé oznámili z jeviště divadla, kde písničkáři hráli, že ve východoněmeckém Lipsku je
v ulicích na milion lidí. To, o čem jsem věděla, že se
jednou uskuteční, ale nevěděla jsem, zda se toho
dožiju, totiž zhroucení komunismu, vypadalo najednou pravděpodobné, málem na dosah ruky.
Uvědomila jsem si tenkrát, jak velkou věc dokázali
naši polští přátelé z Polsko-československé solidarity tím, že festival uskutečnili. Do Vratislavi tehdy
přes nepřízeň československé politické policie přijelo několik tisíc mladých Čechů a Slováků a nepochybně si museli připadat podobně jako já – jako ve
snu. Jako ve svobodné zemi. Docela by mě zajímalo,
kolik z těch lidí bylo o pár týdnů později, 17. listopadu, na demonstraci, kterou začal krach komunismu v Československu.
Hlavně jsem ale byla neskonale vděčná členům
Polsko-československé solidarity, že když jejich
země dosáhla svobody, nezapomněli na nás a otevřeli nám Vratislav. Lidé byli úžasní: když se ukázalo,
že z Československa přijelo víc lidí, než předpokládali, oznámili pořadatelé v divadle, že potřebují ubytování pro další Čechy. Před divadlem se okamžitě
srotil dav a lidé volali: Já chci taky svého Čecha. Bylo
to jako praktické naplnění důležitého hesla – Není
Solidarity bez svobody. Byla to pro mne velká lekce.
Měla bych ovšem připomenout, že toto heslo
prakticky naplnili už předtím, v létě 1989, poslanci
polského parlamentu, když přijeli navštívit Václava
Havla na jeho chalupu na Hrádečku. Bylo to setkání

trochu komické – na jedné straně zakázaný spisovatel a policejně hlídaný disident – a na druhé
nedávno zvolení zastupitelé svobodného Polska.
Bylo jasné, že jim policie nemůže bránit se s ním
sejít, a neméně jasné bylo, že Havla tato návštěva
nesmírně potěšila a povzbudila.
Druhá velká lekce a také kus poznání, které si
hojně připomínám od letošního jara, přišla v létě
1991. V Moskvě tenkrát proběhl puč, který měl obnovit v té době již velice nahlodané a téměř neexistující staré sovětské pořádky. Pracovala jsem tenkrát
jako náměstkyně ministra vnitra a ministr mě poslal
do Varšavy, kde polské ministerstvo zahraničí pořádalo poradu představitelů středoevropských zemí.
Když jsem vešla do jednací místnosti, kdosi ke mně
přiběhl a řekl: „My se vlastně známe, já jsem Andrzej Annanicz a za komunismu jsem pracoval v samizdatovém časopise Obóz.“ Musela jsem se zasmát:
sama jsem totiž v disentu pracovala v samizdatovém časopise podobného, ba skoro stejného zaměření, který se jmenoval Střední Evropa. Potkala jsem
tedy člověka, jehož názory jsem velice dobře znala,
nemuseli jsme si nic vysvětlovat. Žertem jsem řekla:
„Tak vy jste zabrali ministerstvu zahraničí…“ „A vy
ministerstvo vnitra,“ odpověděl Andrej. Oba jsme
pokývali a řekli jsme si, že v tom je asi rozdíl mezi
Polskem a Československem.
Řekla jsem to samozřejmě v nadsázce, oba jsme
věděli, že jak na československém ministerstvu
zahraničí, tak na polském ministerstvu vnitra jsou
také nové lidé, ale byli jsme přece vlastně kolegové,
a najednou děláme každý něco jiného…
Uvažovala jsem o tom, že zatímco já a mí kolegové ze samizdatové Střední Evropy jsme za největší potlačovatele svobody pokládali policisty
a hlavní zlo jsme viděli v politické policii, kterou
spravovalo ministerstvu vnitra, Andrej a jeho přáteli viděli v souladu s polskou historickou zkušeností a tradicí největší ohrožení svobody v Kremlu.

Poučení z tohoto letmého setkání by se dalo zhustit asi takto: Svoboda není samozřejmá, je třeba
o ni dbát a dávat pozor, odkud přichází ohrožení.
A samozřejmě i zde je namístě mluvit o solidaritě:
čím víc menších se spojí, tím větší mají naději obstát
proti velmoci.
Od té doby uplynuly desítky let a mnozí z nás
nejsou s podobou naší svobody spokojeni. Nevím,
zda je tomu tak i v Polsku, ale v České republice
často slýchám stesky, že se politici starají jen o své
příjmy, že se ve velkém rozkrádají státní – tedy
naše společné – peníze, a nejednou takové stěžování končí slovy „Za komunismu bylo líp.“ Já bych si
vždycky přála, aby se ten, kdo si stěžuje, druhý den
ráno probudil třeba v roce 1983 a musel tam týden
zůstat… Nejlépe ale na tohle postesknutí odpovídal
někdejší disident Miro Kusý. Vyprávěl nám, že když
chodí po Bratislavě, často ho někdo osloví otázkou:
„Tak toto ste chceli?“ Než ale stačí spustit tirádu
o tom, co všechno je špatně, odpoví mu Miro: „Áno,
toto sme chceli.“
Samozřejmě tím nemyslí, že jsme chtěli, aby to či
ono šlo špatně, ale chtěli jsme mít možnost o tom
spolurozhodovat. Kdopak asi volí ty politiky, kteří
nedbají o veřejné, ale jen o své blaho? A kdo tiše přihlíží, když vidí, jak se rozkrádají společné statky?
A kdopak ani nechodí k volbám, protože s tou, jak
říká, „špinavou politikou“ nechce mít nic společného? Takový člověk, který nehájí svobodu své společnosti, si přece nemá co stěžovat!
Ale možná tohle všechno není právě v Cieszyně
ani potřeba říkat, vždyť zdejšímu divadelnímu festivalu je pětadvacet let, a nespadl z nebe. Otevírání hranic a snaha o vzájemné poznání společností,
které žijí vedle sebe, nedílně patří k naplňování svobody, po které jsme tolik toužili. A tak organizátorům festivalu i této konference upřímně děkuji za
jejich trvalou práci, které si vážím a kterou obdivuji.
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Krystyna Krauze

Czy dziś artysta może być
organizatorem wyobraźni narodowej?

Spotykamy się w 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Od ponad dwudziestu lat
żyjemy w wolnych krajach, prężnie rozwijających się
ekonomicznie, które szybko zwarły szyki w nowej
rzeczywistości i zostały liczącymi się członkami
UE. Polska cieszy się dziś zamożnością, wolnością, bezpieczeństwem i tolerancją – to kombinacja, która nie ma precedensu w całej jej historii. To
wspaniałe osiągnięcie tego ostatniego 25-lecia.
W ostatnich dniach powiedziano o tym wiele,
z zawodu jestem dramaturgiem teatralnym i dokumentalistką filmową, więc taką osobą, której zadanie polega na zwracaniu uwagi na fragmenty, które
w jakiś sposób szwankują i szukaniu możliwości
naprawy tych kulejących wątków... Dziś chciałabym
się zastanowić nad tematem – jaką rolę ma obecne
odgrywać w naszych społeczeństwach artysta…
Wiele podobnych konferencji i paneli odbywa się
wyłącznie w gronach teoretyków i krytyków i sami
zainteresowani rzadko mają okazję zabierać głos.
O nas, bez nas – to podtytuł słynnego dokumentu
Krzysztofa Kieślowskiego „Robotnicy 70” . W listopadzie ubiegłego roku, w Pradze, odbyła się polsko-czeska konferencja, gdzie panel o kulturze był
ostatnim w programie (w piątkowe popołudnie),
jeden z uczestników zażartował, że gdyby był panel
o sporcie, na pewno byłby przed tym o kulturze. To
wskazuje na jaką wagę obecnie przywiązuje się
do miejsca kultury w naszych krajach. W panelu
uczestniczyły tylko dwie osoby związane bezpośrednio z kulturą, a sytuację podsumowywali politycy i dziennikarze na co dzień zajmujący się problematyką międzynarodową.
Spotykamy się na konferencji, której patronem
jest Vaclav Havel – główny przedstawiciel teatru
absurdu, artysta, który stał się politykiem i to politykiem skutecznym. Tak jak Havel, jako artyści, spotykamy się z różnymi paradoksami. Dziś wymienię
tylko trzy z nich:
16

•

Wolność, o którą tak walczyliśmy, ograniczyła
nam wolność twórczą, to rzeczywiście przewrotny paradoks;
• Nieograniczona władza urzędników, którzy
mają decydujące zdanie w zarządzaniu kulturą
prowadzi do marginalizacji roli artystów;
• Nierówny dostęp do środków na produkcję i promocję kultury, która jest jednak towarem, choć
o wymiarze duchowym powoduje, że często
powstają dzieła wątpliwej jakości, a z kolei brakuje pieniędzy na finansowanie projektów cennych i wartościowych.
Tytuł mojego wystąpienia to parafraza słów
polskiego poety i dramaturga żyjącego w XIX wieku,
Cypriana Kamila Norwida z Promethidiona („Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej”).
Norwid był wielkim autorytetem duchowym środowiska moich ulubionych (a dziś zapomnianych)
poetów „Sztuki i Narodu”: Trzebińskiego, Gajcego
i Bojarskiego. Głosili oni potrzebę sztuki zaangażowanej, porywającej naród do czynu walki o wolność ojczyzny. Żaden z nich nie dożył końca II Wojny
Światowej – zginęli tragicznie, często z karabinem
w dłoni. Poświęcili swój talent i świetlane kariery,
bo uznali, że czyn jest w tym momencie ważniejszy od słów. Ale tematem, nad którym chciałabym
się dziś skupić, nie jest ani kwestia potrzeby bohaterstwa, ani też nie chciałabym się zatrzymywać na
próbach zdefiniowania, o jakim narodzie (czy narodach) możemy mówić w tym pięknym przygranicznym mieście…
W latach totalitaryzmu, artysta był dla tłumów
tym, kto dodawał nadziei, wspierał w poczuciu
wspólnoty walki. Utwór uważany za hymn Solidarności – piosenka Mury Jacka Kaczmarskiego zaczyna
się od słów:
On natchniony i młody był,
ich nie policzyłby nikt

On im dodawał pieśnią sil,
śpiewał, że blisko już świt
Świec tysiące palili mu,
znad głów unosił się dym
Śpiewał, że czas,
by runął mur,
oni śpiewali wraz z nim
Śpiewając tę pieśń przez lata zapominaliśmy
o ostatniej zwrotce tej pieśni:
Aż zobaczyli ilu ich,
poczuli siłę i czas
I z pieśnią, że już blisko świt,
szli ulicami miast
Zwalali pomniki i rwali bruk
– Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam, ten nasz najgorszy wróg!
A śpiewak także był sam
W tym roku minęła dziesiąta rocznica śmierci
Kaczmarskiego i dwudziesta śmierci jego przyjaciela Karela Kryla. Razem pracowali w monachijskiej rozgłośni RWE, koncertowali na całym świecie
a potem stali się bardami naszych pokojowych przemian z roku 1989. Umarli przedwcześnie, prawie
samotni. Po zwycięstwie nie spoczęli na laurach
i swym niedawnym przyjaciołom z opozycji, którzy
stanęli przy sterach władzy, zaczęli wytykać błędy
i uchybienia. Bo i taka jest rola artysty: zwracać
uwagę na to, że coś jest nie tak. Artysta jest czymś
w rodzaju sejsmografu – jego wrażliwość pozwala
mu wyczuć szybciej zmiany zachodzące w społeczeństwie. Ostrzegać, jątrzyć, apelować.
Jakże prawdziwie brzmią dziś słowa z jednej
z ostatnich piosenek Karela Kryla:
Demokracja nam kwitnie,
lecz trochę „sprawna inaczej”,

Ci, co spieprzyli nam życie,
dziś mają nieźle się raczej.
Podwójnie dzisiaj kradnie ten,
który kradł przez lata.
A ten, który głosił prawdę,
dziś ma przydomek frustrata.
		
		

Demokracja,
przekład Maryna Miklaszewska

Przyznaję, że często brak nam może nie tematów, ale ciekawych form wyrażania tego nad czym
należy się zastanowić, pochylić. Rynek sztuki stał
się bardzo ciasny – odbiorcy są wybredni, wciąż
poszukują nowych atrakcji. Ale czy myśli ubierane
w coraz bardziej przedziwne formy nie tracą zbyt
szybko swojej aktualności? Co z dzisiejszych dzieł
sztuki przetrwa próbę czasu i za dwadzieścia-dwadzieścia parę lat będzie nadal uważane za dzieło
wybitne i ważne w pojęciu sztuki narodowej?
Niedawno byłam na wystawie w Muzeum
Sztuki Współczesnej „Co widać. Polska sztuka dzisiaj”. Artyści wizualni tworzą z wielką swobodą
środków obraz współczesnego świata. Zauważyłam zjawisko, że młodzi artyści (szczególnie ci urodzeni po roku 1980) wydają się być nieźle dostosowani do oczekiwań społecznych – chcą zachwycać widza, wciągać go w swój świat, a nie zmieniać
ten, w którym żyje ta publiczność. Jedynie nieliczni,
ci urodzeni w latach 60-tych poruszają tematy
społeczne. Antoni Libera pochyla się nad sytuacją
socjalną artysty, którego przyrównuje do nędzarza.
Niestety taka jest prawda: jako artyści jesteśmy w nowej rzeczywistości rynkowej chyba najgorzej opłacaną grupą społeczną. Bardzo liczyliśmy
na społeczny mecenat ze strony poszerzającej się
klasy średniej. Ale okazało się, że ta publiczność,
zamiast traktować sztukę jako rodzaj wiwisekcji współczesności, woli oglądać lukrowane seriale
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i słuchać muzyki „lekkiej i przyjemnej”. Instytucje
państwowe (na przykład telewizja publiczna, która
ma przecież „misję społeczną”) dostosowują swoją
ofertę do oczekiwań odbiorców. Jestem reżyserem
filmowym, tworzę dokumenty, nie seriale ani też
reklamy, wciąż jestem atakowana i terroryzowana
pojęciem „oglądalność”. Społeczeństwo nie jest tak
głupie, jak uważają decydenci, którzy często jak mi
się wydaje, są kompletnie odcięci od otaczającej ich
rzeczywistości.
Nie tak dawno spotkałam się z twierdzeniem
pewnego wysokiego urzędnika państwowego, że
polskich filmów nie należy pokazywać za granicą bo
„ulubionym tematem polskich twórców jest bieda,
wykluczenie, alkoholizm i marginalizacja życia”. To
zła wizytówka dla naszego kraju. Aby przyciągnąć
turystów do Polski, powinniśmy kręcić filmy o tym,
że nasz kraj jest „sielski i anielski”. Czyli mecenat
państwa (bo przecież ten urzędnik jest przedstawicielem państwa) narzuca nam autocenzurę – tego
nie było nawet za czasów komunizmu, wtedy największe triumfy święciło kino moralnego niepokoju
ukazujące bolączki jednostki. Nadmienię, że polska
filmografia dzięki przyjętej ponad 10 lat temu ustawie o kinematografii i prężnie działającej instytucji
jaką jest PISF tworzy dzieła ambitne i wysoko oceniane na międzynarodowych festiwalach filmowych.
Jak w Polsce, tak i w Czechach (gdzie żyję
i tworzę) walka z urzędnikami i decydentami to
zwykle 70 procent energii, którą twórca poświęca
na realizację dzieła. Nie tak dawno zwróciłam się
do polskiej placówki z prośbą o poparcie mojego
nowego filmu z serii dokumentów o relacjach
polsko – czesko – słowackich. To film o Karelu
Krylu – wybitnym bardzie Praskiej Wiosny i Aksamitnej Rewolucji, wielkim przyjacielu Polski i Polaków, współpracownikowi polskiej sekcji Radia
Wolna Europa. Otrzymałam odpowiedź odmowną,
bo polski urzędnik uznał, że promuję kulturę czeską
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w Polsce, a nie polską w Czechach. Skąd taki urzędnik wie, gdzie współcześnie przebiegają granice kulturowe, skoro dążymy do wspólnej Europy? Autorka
scenariusza, Maryna Miklaszewska, zdobyła się na
ostrą odpowiedź, którą pozwolę sobie zacytować,
bo jesteśmy na konferencji organizowanej przez
SPCzS: Kiedy w połowie lat 80-tych, w apogeum stanu
wojennego tłumaczyłam piosenki Karela Kryla i następnie - narażając się na szykany - realizowałam kasetę
z tymi piosenkami w oficynie fonograficznej NOWA, nie
zastanawiałam się, czy to co robię, jest promocją kultury czeskiej w Polsce. I kiedy wysyłaliśmy tę kasetę
do przyjaciół Czechów i do Kryla [wtedy w Monachium], kiedy Kryl nadawał te piosenki w ramach audycji „Svobodnej Evropy” - też nikt nie myślał, że to z kolei
jest promocja kultury polskiej wśród Czechów [wszak
przekłady należą do sfery kultury, temu chyba trudno
zaprzeczyć?]. Po prostu spontanicznie, bez żadnych
etykietek, stwarzaliśmy pomost przyjaźni i wymiany
między naszymi kulturami, czego dzisiaj, w zbiurokratyzowanym i oschłym świecie tak dramatycznie brakuje. Kaseta z piosenkami Kryla zrobiła wielkie wrażenie na ś.p. Jacku Kuroniu. Wiem, że podczas spotkań
z czeskimi przyjaciółmi [np. na Śnieżce] przekazywał ją,
prosił mnie o kolejne egzemplarze. Jestem przekonana,
że gdyby żył, spontanicznie, jak to On, zatelefonowałby
do Pana, żeby zrozumieć, o co chodzi.
Niestety, takich wspaniałych przyjaciół jak
Jacek Kuroń czy Vaclav Havel jest już coraz mniej
wokół nas – pomału odchodzą ci, ludzcy politycy,
którzy w każdej chwili pochylali się nad tymi „poniżonymi i biednymi”. Ale oni byli także artystami, czyli
tymi papierkami lakmusowymi społeczeństwa.
Oceniając obecną sytuację moich kolegów artystów zastanawiam się, czy właściwie nie są sami
winni sytuacji w której się znaleźli. W myśl słów Platona, który miał rzec: Ci, którym się wydaje, że są za
mądrzy na to, aby angażować się politycznie, będą ukarani w ten sposób, że rządzić nimi będą ci głusi od nich.

Być może spoczęliśmy na laurach uważając, że
swoje już zrobiliśmy, a teraz potoczy się wszystko
zgodnie z zasadami demokratycznej polityki kulturowej. Niestety tak się nie dzieje. 25 lat po odzyskaniu wolności muszę przyznać rację wielu moim kolegom, że kultura jest najbardziej zaniedbaną dziedziną w naszym kraju, nie tworzy się kultury narodowej, która będzie aktualna za kolejnych 20-30
lat. Wystarczy podać przykłady Francji czy Wielkiej
Brytanii, gdzie ta dziedzina jest odpowiednio dotowana, a artysta na wysoką pozycję społeczną.
Środki państwowe wydawane na kulturę nie
tylko w Polsce, ale tu mamy najjaskrawsze przykłady, są wydawane często nieodpowiednio i pod
dyktatem obchodów różnych rocznic państwowych.
Kulturę nie tworzy się na zamówienie – to praca
ciągła. Sama pracowałam jako urzędnik i muszę
przyznać, że kiedy nie mieliśmy projektu, który
w jakikolwiek sposób wpasowywał się w szufladkę
wspomnianych rocznic, trudno było załatwić dofinansowanie dla artystów wybitnych i ciekawych.
Z kolei wielu twórców wątpliwej jakości umiało
korzystać z dotacji państwowych, co czasem sprawiało wrażenie „prostytucji artystycznej”. Innym
problem jest sprawa, że w rozbudowanych i zbiurokratyzowanych instytucjach państwowych na
projekty programowe przeznaczana jest tylko
jedna czwarta ogólnego budżetu. Reszta idzie na
utrzymanie tych instytucji i urzędników, którzy jak
wspomniałam, nie traktują swojej pracy jako misji.
I pozostaje jeszcze sprawa grantów – te są i to nie
małe, ale współcześnie brakuje animatorów kultury lub producentów, którzy dzięki nim umożliwili
by artystom odpowiednie warunki do pracy. Granty
zamiast inicjować ożywienie życia kulturalnego
powodują często rozleniwienie i spłycenie działań. Agnieszka Holland w moim filmie dokumentalnym wspomina, że gdyby wybierała dziś zawód, na
pewno nie zostałaby reżyserem – między innymi

dlatego, że z rynku zniknęli kreatywni i wrażliwi
producenci, którzy stwarzają autorowi odpowiednie
warunki do realizacji projektu. Dla wielu producentów największym osiągnięciem jest zdobycie grantu
– natomiast wartość dzieła czy działania jakie ma
powstać dzięki tym pieniądzom dla wielu jest już
sprawą drugorzędną.
Nie chciałabym, aby moje dzisiejsze wystąpienie zostało odczytane jako litania żalów środowiska artystycznego, które uważa się za zlekceważone i pominięte. Jest w nas jeszcze siła, aby trwać
i wierzyć. Nie tak dawno, po emisji mojego filmu
o polskich przyjaźniach Vaclava Havla zadzwoniła
do mnie 75-letnia wykładowczyni z FAMU i powiedziała, że po obejrzeniu tego filmu uświadomiła
sobie, że okres prezydentury Havla uważa za najszczęśliwszy w swoim życiu. I po to właśnie robimy
nasze filmy. W myśl tego, co mówił Havel: Choć jako
jednostki nie jesteśmy w stanie zmienić świata, musimy
się zachowywać tak, jakby to było w naszej mocy.
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Włodzimierz Szturc

Twórca nowego teatru
a symulakrum wolności

I choć jestem przekonany, że sztukę
można tworzyć wszędzie tam i wtedy,
kiedy artysta ma coś ważnego do powiedzenia,
tym niemniej:
Dziś w epoce nagłych przemian cywilizacyjnych, powrotu struktur dominacji kapitalistycznego
neokolonializmu i arogancji stanowiących podłoże
władzy polityków w stosunku do indywidualistów
tworzących sztukę jako ustanawiany ciągle od nowa
świat wartości niepodlegający zasadom ekonomii
i gospodarki rynkowej, zmieniło się radykalnie szanowane w każdej kulturze i stanowiące podstawę
filozofii człowieka znaczenie pojęcia wolności.
Podstawowa dla tego pojęcia perspektywa
odniesienia do prawa naturalnego, jakim była realizacja osobowości zgodnie z jej własną intuicją
i poczuciem sensu określonych działań, perspektywa mająca źródła w mimetycznym przenoszeniu
cech utrwalających wzorce utrzymujące cywilizację
w harmonijnej wewnętrznej więzi, została zastąpiona iluzorycznym skonfrontowaniem wartości
tworzonych i przekazywanych w sztuce z abstrakcyjną siłą dominacji, która nazywa się pieniądzem.
Elita sponsorów i mecenasów kultury posługuje
się, nie mając o tym pojęcia, zasadą opisującą feudalizm w historiozofii Hegla, kiedy to Pan mówi do
giermka: „będziesz jadł chleb, ale z mojej ręki”. Giermek, by przeżyć i móc wykonywać swe czynności,
w tym również realizować się przez pracę, zgadza
się, by jego wolność została pozbawiona indywidualizmu, a jej cząstkowa realizacja, na którą zresztą
Pan zezwala, przyjmuje cechy swawoli w końcu
utożsamionej z wolnością.
Wolność przyjmuje zatem postać akceptowanego wybryku lub przyzwolonej „inności”;
działo się tak przeważnie wówczas, gdy artyście dawano ograniczoną swobodę i wymazywano
jego szaleństwa, jak mówiono, tylko dlatego, że
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jest „artystyczną duszą”. Frazeologizm ten występuje również we współczesnym języku wyrażającym mentalność pobłażliwych władców (to znaczy
sponsorów i mecenasów) wybaczającą ekscesy
artystów.
Możliwość manifestowania swej odmienności,
indywidualizmu i suwerenności jest „dobrotliwie”,
„ze zrozumieniem” włączona w przestrzeń ekscesu
artysty; jest zatem jasne, że zburzony został porządek odwołań do wartości, a na jego miejsce wniknął porządek „odpowiedniości” w ramach systemu.
Wolność została zamieniona na symulakrum.
Symulakrum to pozorny i złudny obraz rzeczywistości prezentowanej jako rozwijająca się i poddana
prawom doskonalenia się i bogacenia. To świat, jak
pisze Baudrillard (Społeczeństwo konsumpcji. Jego
mity i struktury, wyd. pol. 2006), konstruowany
przez ludzi doświadczających „cudu konsumpcji”,
tworzący zestawy gotowych produktów dających
szczęście, magicznie przedstawiający iluzję jako
rzeczywistość w reklamach, formach marketingowych promocji, prasie, telewizji, w widowiskach
najczęściej adresowanych do masowego odbiorcy.
Jeżeli teatr i jego twórcy poważnie odnoszą się do kultury, dzięki której teatr w ogóle stał
się przedmiotem ich fascynacji i pracy, to powinni
stać na straży duchowej ciągłości kultury, przekazywać Arystotelesowską entelechię, czyli tworzyć
elementy łańcucha łączącego źródła i cele prac –
w naszym przypadku – kultury europejskiej. Służąc
podstawowej zasadzie mimesis w stosunku do rzeczywistości i do mitu – artyści teatru przedstawiają
modelowe relacje panujące w tym świecie, nierzadko je negliżując, przedrzeźniając, kpiąc z nich,
bluźniąc przeciwko nim, sprowadzając do realności
śmietnika.
Na dominium tak rozumianej wolności składa
się kilka nurtów w teatrze współczesnym, nurtów
przenikających rozmaite przestrzenie zaniku lub

zohydzenia wolności, także przez zamianę jej
na swawolę lub ekonomiczny cud neokolonializmu. Nurtami tej manifestacji w sztuce są: brutalizm i neobrutalizm na scenie, parodystyczna infantylizacja oraz unaiwniona karykatura społeczna
jako sposób przedstawienia postaci dramatycznych, neomarksizm będący metodą oceny sytuacji zniewolenia oraz kierunki określane jako genderowe, które są w istocie manifestacjami indywidualnej, choć przedstawianej jako reprezentatywna
dla grupy ludzi, wolności człowieka poszukującego
tożsamości.
Wymienione wyżej kierunki postaram się
przedstawić w krótkim przeglądzie analiz wybranych pięciu ważnych dzieł teatralnych powstałych
w ostatnim dziesięcioleciu.
1. BRUTALIZM
W przedstawieniu Krystiana Lupy Pływalnia (PWST Kraków, 2012) jedną z ważniejszych
postaci dramatu Larsa Noréna Krąg personalny 3:1,
który stanowił kanwę inscenizacji1, jest Anna (Anna
Pisula) przeżywająca stany właściwe doświadczeniom wewnętrznym człowieka wielokrotnie wyobcowanego. Anna uciekła z zakładu psychiatrycznego i boi się jawnych i ukrytych prześladowców.
Z powodu schizofrenii jest ciągle narażana na szyderstwo i molestowana przez ojca, który usiłuje ją
zamknąć w zakładzie. Jest poetką, publikuje wiersze. Wrażliwa, mądra, wnikliwie rozumiejąca świat.
Jej uczucie i wiedza dają jej wolność, lecz traktowane
jako wyraz chorobliwych manii prześladowczych,
organizują „społeczeństwo normalnych” w grupę
mającą na celu poddanie Anny przymusowemu
leczeniu. Dziewczyna jest przeciwko psychoterapii i zabiegom psychodynamicznym, które niweczą
Zob. K. Lupa, Adaptacja tekstu L. Noréna Krąg personalny 3:1, tłum.
M. Kalinowski (egz. reżyserski, Arch. PWST Kraków 2012)
1

wolność osobowości i wymazują cały trud konstruowania własnej wolnej tożsamości. Uciekając przed
zniewoleniem – Anna wybiera miejską pływalnię, opuszczony i zrujnowany basen: azyl schizofreników, narkomanów, alkoholików, bezrobotnych
i bezdomnych. Ten azyl, a zarazem karcer miejski,
to miejsce spotkania podobnie sobie wolnych ludzi,
którzy wybrali to miejsce jako pułapkę dla swej własnej niezależności. Utrata wolności w miejscu „wolności wybranej” powoduje niebywałą erupcje obrazów cierpienia, nagromadzenie bluźnierstwa, przeklinania, wulgarności i fizjologizmów (tak określam
frazeologię związaną z pozakulturowymi czynnościami ciała) w zatłoczonej piekielnej przestrzeni
azylu. Postaci przeglądają się w cierpieniu pozostałych, ich wolność wyrażają tylko erupcje marzeń
i gejzery bluźnierstw. To w tym basenie postaci staja
się wolni, ale jest to wolność chwilowa, natychmiastowo osiągana, natychmiastowo spalana i wiecznie głodna nowej erupcji. Paradoksalnie – wolność
jest w tym przedstawieniu przestrzenia brutalności
istnienia, przejawiającej się w miejscu dramatu, jego
czasie, postaciach, języku i swoistym patosie przekleństwa. Paradoksalnie – brutalizm jest tu wykładem z dziedziny teorii poznania i podstawa języka
nowej ontologii.
2. NEOBRUTALIZM
Pojęcie to oznacza w moich rozważaniach kulturowe uzasadnienie, kulturowe usprawiedliwienie świata rozpadającego się języka wulgarności,
świata wysypiska śmieci, kiczu, fizjologii rozpadu
i wydalania. Neobrutalizm uzasadnia swoisty precedens brutalizmu określoną tradycją obcą danej kulturze – to tak, jakby wyjaśnić ludożerstwo w Europie odnosząc taką praktykę do kilku zaledwie plemion żyjących na Borneo.
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Neobrutalizm jest manifestacją wolności takiej
drogi poznania świata: jest to wolność powoływania precedensu jako możliwego wspólnego mianownika ludzkich działań. Jako wzorowy przykład
neobrutalistycznej inscenizacji wskażę spektakl pt.
2007: Mackbeth Grzegorza Jarzyny (TR Warszawa
2007).
Przedstawienie ma miejsce w zdemontowanej
hali zbrojeniowych zakładów „Waryński” na warszawskiej robotniczej Woli. Wojska Dunkana mają
pobić sprzymierzone z muzułmańskimi rebeliantami
hordy Macdowalda.. Komandosi Makbeta mordują
ich w meczecie podczas modlitwy. Makbeth obcina
głowę szefa terrorystów. Rzecz jest przygotowywana w fabryce broni, w pewnym spokojnym dalekim państwie, które tylko sprzedaje broń, ponieważ, jako doświadczony podczas okupacji, pragnie
pokoju. Czarownice Szekspira to kobieta w arabskiej sukni. Żołnierze noszą współczesne mundury
wojsk pacyfizujących islam. Spektakl składa się
z kalek obrazów „superprodukcji antyterrorystycznej” znanej z telewizji i Internetu: mówiące komputery, czarodziej zawinięty we flagę amerykańską, wyławiane z kapelusza króliki – a to wszystko
podlega prawom montażu tak rytmicznego, jak produkcja kilometrowych plastikowo-parcianych taśm
z ostrą amunicją fabrykowaną w spokojnym wielkim mieście nad rzeką Wisłą.
Wolność polega tu na montowaniu aluzji,
dawaniu czegoś do zrozumienia poprzez clichées
wspólnego mianownika. Wyraża się poprzez zestawienie tak samo wartościowych obrazów, które
sprawiają, że nie ma między nimi dominant i skalowania wartości. Jest tylko wolny horyzont do zapełniania kolejnym obrazem produkowania narzędzi do
wykonywania wyroku śmierci i wynajdywania sposobów uchylenia się przed nim2.
3. UNAIWNIONA KARYKATURA
„SPOŁECZEŃSTWA WOLNOŚCI”
Przedstawienie szekspirowskiej Burzy, spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego (Teatr Rozmaitości,
Warszawa 2010), to przeniesienie na scenę groteskowej deformacji i karykatury polskiego życia
politycznego rozwijającego się jako rezultat obrad
Okrągłego Stołu, który zajmuje właśnie rozpoczynającą dramat Szekspira burzę (a raczej jej skutków). Miejsce zjawiska atmosferycznego, które
zmusza do odsłonięcia się człowieka i systemu
jego dróg do wolności, zajmuje skarlałe wydarzenie
Zob. interpretację odwołującą się do stereotypów przedstawiania
współczesnych aktów terroru militarnego w: P. Gruszczyński, Makbet:
Akcja, „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 23.
2
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historyczne, które przenosi w przyszłość dawne
resentymenty majątkowe, niechęć wybaczania,
nieuszanowanie odrębności i indywidualizmu człowieka, tyranię obowiązującej religii, nawoływanie
do ukarania ludzi uznanych za winnych, domaganie się wolności społecznej – w imię czego? Majaki
wolności roztacza przed widzami Prospero, władca
w rozciągniętym swetrze z lat 6o-tych; wprowadza on córkę Mirandę w fundament zagadnienia
kształtu wolnej ojczyzny, jakim jest zaognienie stosunków polsko-żydowskich. Ariel – kobieta uwięziona w ciele chłopca – homoerotycznie związany
z Prospero – zyskuje wreszcie wolność od pożądania i jako wolny, ale samoświadomy – umiera. Trzy
greckie boginie (Irys, Ceres i Juno), biorące udział
w ślubie Mirandy i Ferdynanda – wolnego Księcia
z innego świata – to trzy staruszki w cepeliowskich
strojach potocznie zwanych łowickimi. Polscy ludzie
są wolni i piękni – jako tacy zaludniają this new brave
world po 1989. Jakkolwiek nie oceniać ironii reżysera podważającej sens miarodajnej oceny polskiej
polityki i polskiej głupoty - trzeba przyznać, że karykatura obrazu współczesnej Polski, mająca tradycję
w Wyzwoleniu Wyspiańskiego, jest dość intensywnym głosem na temat wolności: Wolność jest tam,
mówi Warlikowski, gdzie jest twórcze potraktowanie inności jako źródło odrodzenia świata. Wyjaśnienie tego schematu jednak ironicznie odwołuje
się do języka powszechnie znanego społeczeństwu,
choć właśnie z tym językiem reżyser nie zgadza się.
Jest to bowiem język sloganu, naiwnej religijności,
fasady tradycji, folkloryzmu, klerykalizmu, endecji i – jednak – neokolonializmu. W teatrze każde
mówienie o wolności jest już zniewolone przez konwencje, które rządzą sceną. Wyjściem byłby performance, lecz ten z kolei jest niewiarygodnym instrumentem pyszniącego się amatorstwa i kultury strażackiej remizy, więc trudno, by mówił o wolności, choć może jej majaki przedstawiać korzystając
z umowności projektu poszukiwań zwanej work in
progress.
4. KSENOFOREA I NEOMARKSIZM
Jeżeli przez lata nie można było mówić otwarcie i głośno, jak twierdzą przedstawiciele pokolenia twórców kultury urodzeni jako świadomi artyści akurat już wtedy, kiedy o wszystkim głośno
mówić było można (w czyim imieniu zatem wołają
o wolność?), to w wolnej Polsce artyści już prawie
nie wyrażają się, ale niestarannie i niezrozumiale
wyrzucają kontenery masy słownej. Ale przecież tak
„mówi” dzisiejszy świat – artysta zachowuje więc
wobec realności tego świata wszelkie zasady mimetycznego przeniesienia jego struktur, sposobów ich

przedstawienia i określających jego charakter cech.
Wolność artysty teatru polega tu, jak sadzę,
na obnażaniu tego, co człowiek skrywa w sobie, co
zamyka przed inwigilacją innych i to niekoniecznie
z powodu nakazów obyczajowych, lecz po prostu
z własnego indywidualnego stosunku do życia.
To wyrzucanie z siebie własnych obsesji i opresji,
wskazywanie zakamarków i schronień osobowości, które każdy byt musi sobie zapewnić, nazywam
ksenoforeą: upublicznieniem schronienia. Naiwność
uwalniających się od jakiegoś jarzma czy piętna,
które sami w sobie hodują i z którym się obnoszą
jakby było to wyróżnienie przez naznaczenie, zjawisko takie określa mianem „coming out” i ten zwrot
ku „nowoczesnej wolności” jest dziś cenionym drogowskazem wyzwolenia. Inaczej niż kościół katolicki i moherowa rodzina – teatr nie tylko nie omija
ksenoforei, ale objawia ją jako prawdziwe królestwo
wolności. Twórcy dostrzegają, że wyrażają nowoczesność nie tylko wbrew powszechnie niezrozumianej istocie gender, jako poszukiwania właściwej
odrębnej osobowości, ale czynią tak w ramach terytorium przez nich samych uznawanych za źródło
zniewolenia, mianowicie wulgarnego marksizmu
i socjomechaniki3. Wbrew powszechnym mniemaniom, gender nie jest przedmiotem zainteresowania Demirskiego i Strzępki – to jedynie pozorna
przynależność tematyki czyni z ich przedstawień
rodzaj deklaracji dotyczącej „równości różnorodnych inności”.
W „kultowym”, jak to często słyszymy, performansie Demirskiego i Strzępki Tęczowa trybuna
(Teatr Polski, Wrocław, 2012) tematem jest walka
obywateli i władzy - o władzę. I nie jest to dowcipny paralogizm, nie jest to nawet paradoks: wolność osiąga się zniewalając innych. Prawo Władimira Iljicza zostało utrzymane w marksistowskiej
mocy, bowiem walka o wolność społeczną to jest
zawsze ruch „protiw protipolożnosti” . Wytworzony
system negatywnych reakcji na negację nie może
przynieść – co przecież logicznie – pozytywnego
rezultatu. Uporczywie powtarzaną w przywołanym
performansie sytuacją, jest zwierzanie się z własnej niemocy i z wewnętrznego buntu przeciwko
wszystkim innym. Każdy, ów dawny everyman,
jest przegrany – każdy nie widzi drogi do wolności – każdy jest wielki, bo jest obciążony niezrozumieniem. Narasta bunt, bunt złowrogi, ale przecież
zrazu skrywany, jak ów pomruk cierpiących mas.

Nie odnosząc się do alegoryzmu, jako podstawowej
figury takiego moralitetu, chcę jednak zaznaczyć,
że performanse każe mówić jednostce w imieniu
grupy, którą, jak sądzą performerzy, ta jednostka
ma prawo, a nawet obowiązek, reprezentować. Tak
więc gay mówi w imieniu innych gayów, choć istotą
gender jest różnicowanie tożsamości; matka polka,
choć dźwiga tylko główkę kapusty w siatce, mówi
w imieniu wszystkich Rolisonowych z wszystkich
polskich Dziadów; małe grupy religijne i seksualne,
choć stanowią raczej enklawy, podejmują się cierpień na miarę wielkich wspólnot religijnych i narodowych. „Żenujące performance przegranych”4, jak
powiada niejasno i niekoniecznie słusznie Marcin
Kościelniak manifestuje przez potoki słowa swą
wolność mówienia o zniewoleniu, przy czym wtrąca
zbuntowanych w kolejną depresję. Nie jest to chyba
wstydliwe i żenujące – raczej reportażowe ujęcie
sposoby istnienia i mówienia prawie wszystkich
młodych ludzi nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Słowa nie mają już znaczeń będących nośnikami pamięci kulturowej, stały się strzępami ekwiwalentów emocji. Tak rozumiem strumienie słów
w wielu pracach Demirskiego i Strzępki. W odniesieniu do Tęczowej trybuny jest chyba tak, że gdyby
zamiast okropnych wulgarnych synonimów słów:
gay, less, trans użyć po prostu słowa: robotnik - wówczas diagnoza tęczowych performansów była by po
prostu wykładnią podstawowej tezy Kapitalu Karola
Marksa: młody Prometeusz jest świętym i zarazem męczennikiem nowego kalendarza ludzkości. Skazany za swój inność – za wykroczenie przeciw obowiązującemu prawu – cierpi i tworzy w tym
cierpieniu nowy kościół podobnie inaczej myślących odwołując się do jakiejś pamięci zbiorowej lub
przedstawianej jako zbiorowa5. Dlatego wolność
nowego teatru ma objawić się w demonstrowaniu
wspólnoty innych ludzi pozbawionych wolności. Do
tego jednak konieczne jest przeciwstawienie: my –
oni, ta najważniejsza podstawa antropologii marksizmu i gender.
5. OBWINIENIE I WOLNOŚĆ. GENDER
Swój najnowszy spektakl w Narodowym
Teatrze Starym, Anna Augustynowicz oparła o lekturę głębokich struktur dziedziczenia obciążenia
rodowego i społecznego odsłanianych w tragedii
Christophera Marlowe,a , Edward II (Kraków, 2014).
M. Kościelniak, Żenujące performance przegranych, „Didaskalia”
2013, 105-106.
5
Na temat „przesunięć pamięci” i tworzenia modelu pamięci zbiorowej zob. E. Thompson, Postmodernizm, pamięć, logocentryzm (w:) (Nie)
obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk
i B. Karwowska, Warszawa 2008.
4

Chodzi jeszcze o coś więcej, mianowicie o demontaż obrazu grupy
społecznej, marginalizowanej, stanowiącej zaledwie mityczny przedmiot narracji metropolitalnej lub „ogólnourzędowej”. Zob. D. Skórczewski, Postkolonialna Polska – projekt (nie)możliwy, „Teksty Drugie”
2006, nr 1/2.
3
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Reżyserka zachowała konwencje sceny elżbietańskiej; role kobiece grają tu mężczyźni, akcja rozgrywa się na wyodrębnionym podeście. Nikt się tu
nie ukryje, nie schowa. Zasada odwołania się konwencji wymagających traktowanie roli teatralnej
jako umownej roli społecznej odsunęła na dalszy
plan tajemnice homoerotyzmu króla i kryminalne
rozwiązanie jego grzesznego życia: król Edward II
został szyderczo zakatowany za pomocą rozpalonego żelaznego pręta wbitego in rectum. Zagadnienia z grupy kryminalistyczno-genderowej są
tu istotne, w ich centrum znajduje się zagadnienie
przenikania winy z pokolenia na pokolenie, przenoszenia jej z ojca na syna, z króla na poddanych.
Struktura władzy oparta na obwinianiu przywołuje
najbardziej bodaj głęboką diagnozę Wyspiańskiego,
dotyczącą bólu i doli ludzkiej w jego własnej biografii i dziełach: „wina ojca idzie w syna”. Ale „wina”,
powiedzmy może inaczej: „obciążenie”, podobnie jak
w teoriach replikacji w filozofii tender, nie zostaje na
poboczu dróg następujących po sobie pokoleń. Anna
Augustynowicz analizuje to następująco: Edward II
z powodu homoseksualizmu został odtrącony przez

24

własnego syna, który, już jako młody władca, mści
się na własnym dworze i społeczeństwie, którym
rządzi. W ten sposób osiąga wolność, lecz kieruje ją
w stronę osiągnięcia pełnej władzy. Staje się nacjonalistą, wodzem, demagogiem i zwolennikiem czystości narodu. Staje ponad prawem i prawa potrafi
zawiesić, jeśli mu nie odpowiadają. Przedstawienie Edwarda II jest analizą mechanizmu obwiniania pokolenia rodziców. Obwinianie jest sposobem
osiągania nowej władzy. Konsekwencją uznania
za prawdziwy takiego modelu społecznych reakcji są bojówki młodych narodowców, którzy niosą
innym wolność przez likwidację cienia ojców. Cień
ten, jak mniemają, sprawia że czują się ciągle niedojrzałymi. Wolność osiągają więc mimo wszystko.
Ta droga powadzi do faszyzmu czyli esencji narodowych socjalizmów i grupowego partykularyzmu
większości. To związek obarczających innych ludzi
winą za wszelkie niepowodzenia. Nie mieści się on
w przekazie filozofii wolności każdego człowieka
w Europie - co najmniej od czasu Karty Praw i Wolności Obywatela.

Miron Pukan

Sloboda – empatia a jej paradoxy v umení
(nielen divadelnom) po roku 1989

Na tradíciu politiky zakotvenej v kultúre sensu
stricto nadviazali u nás po novembrových udalostiach Alexander Dubček a Václav Havel. Métou bola
– predovšetkým pre V. Havla demokracia, aká existuje v západnom svete. Zákonite sa akosi stalo, že
po ‚reálnom socializme‘ sme sa zrazu ocitli v oblasti
‚reálnej demokracie‘. V tejto súvislosti zdá sa byť
podnetným kritický pohľad Friedricha von Hayeka,
„pápeža liberalizmu“ – ako ho označil Roman Berger
– ktorý upozorňuje, že „demokracia je ideál, ku ktorému sa konkrétne demokracie môžu približovať iba
za predpokladu, že budú nekompromisne presadzovať do praxe nielen právne pravidlá (...), ale najmä
pravidlá zo sféry ‚spontánneho poriadku‘ – princípy kultúry, ktoré vyplývajú zo ‚spoločenskej kultúrnej tradície‘.“1 Univerzalizmus Hayekovej myšlienky ani na moment nepripúšťa, poslúžiac si úvahami Romana Bergera, „...že by napríklad mohla
fungovať akási ekonomika sama o sebe, vytrhnutá
z kontextov komplexnej reality, v ktorej fundamentálnu úlohu hrajú práve spontánne procesy Prírody,
vyúsťujúce do štruktúry kultúry.“2 Hayekovu názorovú platformu rozvíja ďalej: „Znepokojuje, že túto
koncepciu sme u nás neprijali. Že hneď v začiatkoch
‚radikálnej ekonomickej reformy‘ sa povedalo, že
na kultúru teraz nie je čas. (...) A nielen u nás žijeme
Berger, R.: Smer Sacrum (1993). Esej s komentármi akadem. Maliara
Rudolfa Filu. In: Roman Berger Cesta s hudbou. (Od Palacha po Obamu –
a po Štefánika). Výber textov z rokov 1969 – 2009. Bratislava: Hudobná
centrum 2012. s. 142.
2
Ibidem. Pozri tiež viaceré odborné texty a referáty Tatiany Pirníkovej , v ktorých analyzuje myšlienky Romana Bergera (napr. známky
duchovnosti, siahanie za transcendenciou, prítomnosť paradoxu
v hudbe; proces, kedy prináša skladba svedectvo o smrti; meditatívnosť vo vzťahu k času – ako trvanie a ako proces a i.). Napr. Pirníková, T.: Meditácia ako výsledok dozrievania, svedectvo o poznaní... In:
Súčasné umenie v medzidisciplinárnej komunikácii. Studia Aesthetica
XI., Ed. Sošoková J., Prešov : FF PU Prešov, 2009, s. 331-340. ISBN
978-80-555-0043-0   
1

v situácii hlbokej krízy kultúry, vyplývajúcej z antropocentrizmu, z vládnucej paradigmy klasickej vedy
a z nej odvodenej likvidácie horizontu Sacrum: zo
zosmiešnenia všetkého, čo súvisí s Transcendenciou. (...) Keďže kultúra sa adaptovala na ‚civilizačné
procesy‘, stala sa z nej ‚konzumná kultúra‘, zabudlo
sa, že ‚konzum‘ a ‚kultúra‘ sa navzájom vylučujú, že
ide o – zďaleka nie ojedinelý – príklad contradictio in
adjecto, a tým o nezmysel.“3 Nemecký filozof Martin
Heidegger sa vyslovil, že evolúcia myslenia dospela
na úroveň dialektiky, teda na úroveň reflexie, čo znamená, že sme povinní konfrontovať svoje automatické myslenie s princípmi, s Pravdou, s „pravidlami
spontánneho poriadku kultúry“. Hovorí, že nivelizácia
vedie k chaosu, k entropii.
Akokoľvek paradoxne môžu vyznieť a neraz aj
vyznievajú dopady fenoménu slobody premietajúce sa do života súčasníka negatívne, v umeleckej
oblasti sú jej prínosy viac než citeľné. Môžeme to
plasticky demonštrovať na situácii tvorcu súčasnej
divadelnej kultúry. Ak by sme chceli byť konkrétni
a transfokovali by sme náš pohľad na prítomnú
situáciu umelca, povedzme aj v oblasti alternatívneho divadla, mali by sme zrejme zdôrazniť, že celé
množstvo genologických špecifík tvoriacich poetologickú bázu súčasných divadelných produkcií rozličného typu nebolo v predošlom politickom systéme mysliteľných, ba mnohé z nich radový tvorca
socialistickej kultúry ani nepoznal. Kým v období 70.
– 80. rokov minulého storočia prevládali v umení
(a nielen divadelnom) prísne genologické pravidlá,
teda zásady žánrovej a druhovej určenosti, determinácie jednotlivých kategórií (napr. rigorózne členenie na divadelné druhy: divadlo poézie, malé javiskové formy, činohra a i.), po historicko-spoločenskom medzníku v roku 1989 viacero produkcií –
trebárs performatívneho charakteru – v rozličných
3 Ibidem, s. 142 – 143.
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typologických variantoch (body art, site specific,
happeningové prejavy, postdramatické tendencie
a pod.) narušilo dlhoročný stereotyp a vynútilo si na
kultúrnom a umeleckom poli ich akceptovanie.
Možno to ilustrovať aj na takom divadelnom
festivale, ktorý už takmer polstoročie kontinuálne
zastrešuje umelecké aktivity a tvorbu vysokoškolákov na Slovensku, akým je Akademický Prešov (AP).
V naznačených intenciách by sme sa mohli oprieť
o všeobecnú charakteristiku pojmu performancia, ktorú Patrice Pavis, odvolávajúc sa na Andreau
Nouryehovú a jej päť performačných foriem, charakterizuje v Divadelnom slovníku nasledovne:
„Body art (Telo ako umenie), keď sa telo perfomera
používa na to, aby ho (...) ukázalo alebo overilo jeho
imidž“.4 Takou bola aj performancia, realizovaná na
42. ročníku AP Telo ako umenie. Performer si vbodol
do hrude niekoľko malých šípov so zástavkami
a postupne ich vrhal pred seba a od jednej méty
k druhej prechádzal priestorom. Takýto typ performačnej produkcie by viac ako pred štvťstoročím –
a to nielen v kontexte AP – nebolo možné uvádzať.
Inú štýlovú i typologickú tonalitu priniesla performancia ako „autobiografická prezentácia, v ktorej
umelec rozpráva reálne udalosti zo svojho života.“5
Tri členky Študentského divadla Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity (ŠD FF PU) počas štúdia
v jednom akademickom roku otehotneli a priniesli na
svet potomkov.6 Ich narácia v širších kontextových
reláciách traktovala sociálnu situáciu performeriek – poslucháčok vysokej školy (štúdium, rodina,
dieťa, existenčné problémy), pričom ich rozprávanie
malo charakter jednorazových privátnych vyznaní�.
Pretože, ako tvrdí Hans Ties Lehmann, „...namiesto
negatívneho vzťahu k predmetnosti zdôrazňuje
sa bezprostredne vnímaná konkrétnosť. (...) Ide tu
totiž o exponovanie divadla pre seba samého ako
umenia v priestore, čase s ľudskými telami a vôbec
všetkými prostriedkami, ktoré zahŕňa ako Gesamtkunstwerk stali sa autonómnymi objektmi estetickej skúsenosti.“7 Zvolenými scénickými prostriedkami, nehierarchicky usporiadaným textom, simultánnosťou umeleckej fikcie, dotváranej efektom
scudzenia prostredníctvom kombinácie auditívnych

Pavis, P.: Divadelný slovník. Bratislava: Divadelný ústav, 2004. s.
302. ISBN 80-88987-24-5
5
Pavis, P.: Divadelný slovník. Bratislava: Divadelný ústav, 2004. s.
302.
6
Pozri bližšie Diana Laciaková Performance Materstvo. In: Kontexty alternatívneho divadla IV. (eds.) Karol Horák – Miron Pukan – Eva
Kušnírová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. s.
120 – 140.
7
Lehmann, H. T.: Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný
ústav, 2007. s. 110.
4
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a vizuálnych médií8 a „životnej“ ontológie ostentatívne prenikajúcej a zasahujúcej do štruktúry diela
vytvorili protagonistky komornú, vysoko zážitkovú
performanciu, budovanú tak na autenticite prebiehajúceho okamihu rozprávania, ako aj na časovej
univerzálnosti príbehu mladej matky pri štarte do
života.
Podobne aj divadelné prejavy typu site specific
boli v minulosti, počnúc 50. až do začiatku 90. rokov
minulého storočia nemysliteľné. Po páde režimu,
nivelizácii obmedzení a vyhlásení slobody tlače
a voľnosti slova sa otvorila cesta na slobodné umelecké artikulovanie rovnako aj duchovných princípov prostredníctvom tém, ktoré sa primárne viažu
na osobitý, napr. sakrálny priestor. V týchto intenciách sa umelecké vedenie festivalu orientovalo na
témy úzko späté s východoslovenským regiónom.
Tak vznikli napr. divadelné predstavenia rekonštruujúce brutálne zavraždenie troch katolíckych kňazov
v Košiciach: maďarského Pongráca, chorvátskeho
Križina, poľského Grodzieckeho v období protihabsburských povstaní v roku 1619. Takmer identickú genézu majú Prešovské jatky odohrávajúce sa
v sakrálnom prostredí, ktoré so študentmi v rámci
workshopových podujatí AP naštudoval režisér
a estetik Michal Babiak. V tejto súvislosti možno
spomenúť aj životný príbeh Zdenky Schellingovej,
rehoľnej sestry, ktorá zomrela v trnavskej nemocnici po nekompromisnej perzekúcii predošlého politického systému v ilavskom väzení.9
Odlišný typ divadelnej poetiky – v intenciách site
specific – reprezentovala opäť v rámci hlavného
programu spomínaného študentského festivalu
inscenácia Spätné zrkadlo (2004). Ide o príbeh slovenskej gastarbeiterky pracujúcej v Taliansku, ktorej
reprezentatívne životné sekvencie sa odohrali
v priestore protiatómového krytu Študentského
domova a jedálne Prešovskej univerzity v Prešove,
pričom sa jej jednotlivé segmenty odohrávali v siedmich kójach symbolizujúcich akési cely a publikum
tak mohlo recipovať nielen horizontálny príbeh tejto
ženy, ale vo vertikálnej rovine (cez duchovný rozmer)
aj jej zákutia – onej trinástej komnaty.
Pocit slobody vo vzťahu k nepredvídateľnej
komunikačnej situácii súčasného divadla môže
v akomkoľvek spoločenskom systéme vyvolať
v jedincovi pragmatické dôsledky. Tak napr. inscenácia Džury, prinajmenšom slovenskou kritickou obcou
označovaná ako kultové predstavenie prešovského
Na plátne z dataprojektora sa objavili základné informácie o veku,
manželstve, trvalom bydlisku atď. protagonistiek prezentovaného
príbehu.
9
Inscenácia mala premiéru v roku 2003 na Akademickom Prešove v krypte prešovského Františkánskeho kostola v réžii Juliany
Sersenovej.
8

ŠD FF PU, ktorá bola na prelome rokov 1969 – 1970
zásadne kritizovaná, ba upodozrievaná cez symboliku jamy, priepasti, džury10 z hanenia vtedajšej predstavy o podobe súčasnosti a radená medzi
ideologicky neprijateľné divadelné diela, dnes –
v remaku tohto divadelného opusu – sa v súvislosti
s ním núkajú nečakané alúzie na dieru ako symbolu súčasnej vyprázdnenej konzumnej spoločnosti, ktorá sa pozvoľna dostáva či skôr už dostala
do hodnotového závozu.
Jednou z línií činnosti súboru ŠD FF PU – ako
sme naznačili – je remaková podoba emblémových inscenácií slovenského alternatívneho divadla
(máme na mysli predovšetkým predstavenia Džury,
1969 – 1971; Živého nábytku, 1975; Tip-top biotopu,
1976). Na pozadí eufórie zo slobody tieto predstavenia nepôsobia ani po rokoch ako archiválie,
ba naopak, mnohé tematické línie vykazujú v prítomnosti vysoký stupeň spoločenskej aktuálnosti.
Vypovedá to o tom, že v predchádzajúcom spoločenskom systéme bola nepriateľom aj skrytá,
latentná univerzalita výpovede, ktorá mohla byť
chápaná prinajmenšom bipolárne, čo dnes považujeme za absolútne irelevantné.
Narušenie dovtedajších stereotypov a prísneho
ideologického direktizmu sa prejavilo jednak v už
spomínanej žánrovej pestrosti divadelných diel a
jednak v odmietnutí zaužívaného modelu oceňovania účastníkov AP v rámci jednotlivých kategórií: 1.
– 3. miestom s odôvodnením, že šport nie je umeleckou oblasťou kultúry a že sa akýkoľvek umelecký
prejav a s ním spojená umelecko-estetická hodnota
len veľmi ťažko taxatívne určuje.11 Tvorca divadelných produkcií v spomínanom type umeleckej kreativity amatérov – vysokoškolákov je už v pravom
slova zmysle slobodný. Atrofovala železná ruka
nekompromisne bdejúca nad tvorbou scenárov či
dramatických textov, ktoré museli prejsť schvaľovacím pokračovaním ideologických komisií a súťažné
divadelné programy sa vymanili z tortúry riadiacich
štruktúr na vysokých školách či univerzitách.
S činnosťou a tvorbou študentského divadla
(a nielen s ním) súvisí aj ďalšia relevantná skutočnosť: akoby sa už z kultúrnej pamäte takmer naplno
vytratila doba sklonku 60. rokov 20. storočia, keď sa
v poľskom kultúrnom prostredí formovali divadelné
fóra typu medzinárodného festivalu Teatru Otwartego vo Vroclavi, teda podujatia, ktoré významným
spôsobom otvorilo – metonymicky povedané –
„východnému divadelnému svetu“ obzor „celosvetového sveta“. Dokumentuje to aj Porubjakova
Ide o šarišský dialektický výraz označujúci jamu, otvor, dieru.
Kvôli úplnosti treba podotknúť, že sa v rámci kategórie študentské
divadlá vyhlasujú namiesto poradia laureáti.
10
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štúdia o jeho piatom ročníku s citátom z Litwincovho manifestu v záhlaví: „Byť otvorený znamená
byť zodpovedný za všetko, čo je ľudské. A keďže
ľudská existencia má spoločenský rozmer, otvorené umenie sa zaujíma o osud človeka zasadeného
v jeho spoločenstve triednom, národnom, skupinovom. Je umením politickým, pretože nazerá na jednotlivca z perspektívy jeho závislosti od spoločenských podmienok, vzájomných vplyvov, všetko, čo
ohraničuje i otvára, čo zväzuje i oslobodzuje, ničí
i chráni. Je citlivé, musí byť teda kritické.“12 Zodpovednosť umelca nielen za stav umenia, ale stav
sveta, aktívny vzťah ku skutočnosti, „...potreba oponentúry tvorcu voči ‚závislosti‘, ‚vplyvom‘, ‚ohraničeniam‘, ‚zväzovaniu‘, potreba kritickosti...“13 Všetky
tieto tézy vyznievali na pozadí dobovej, socialisticko-realistickej koncepcie umenia na Slovensku v 70.
rokoch ako ideologicky neprijateľné. Porubjak preferuje spoločensky apelatívne divadlo oproti „nudnému estetskému“, „happeningové divadlo“ (Teatr
77 Łódż), ktoré nechce diváka „poučiť“, „pobaviť“,
„vychovať“, ale ho „chápe ako partnera vo vzťahu (...)
je to spôsob inscenovania, ktorý diváka (...) nemôže
nechať chladným, ľahostajným, ktorý ho môže buď
pohoršiť, alebo vyprovokovať k prehodnoteniu určitých stanovísk. Je to divadlo (...), ktoré aktivizuje (...)
v skutku otvorené divadlo – otvorené voči divákovi, ochotné dávať i prijímať“14. Inscenácie svetových a európskych divadelných súborov napr. Bread
and Puppet, Living Theater, Odin Teatret, Laboratorium a celá plejáda poľských študentských divadiel
vytvárali teda ilúziu o slobodnom umelcovi a slobodnom umení, ktoré napriek ideologickým obmedzeniam speje k svojej víťaznej fáze: keď umenie
bude môcť byť samým sebou, bez akýchkoľvek riadiacich reštrikcií. Boli to nádeje podložené mohutnými dielami so svojbytnou poetikou a axiológiou
v intenciách presvedčivého výpovedného sémantického gesta typu Grotowského chudobného divadla,
divadelných komún predovšetkým americkej proveniencie, pozoruhodnej divadelnej kultúry pochádzajúcej z africkej či ázijskej zóny. Treba zdôrazniť, že
70. a 80. roky minulého storočia – ako sme spomenuli – neboli príliš priaznivo naklonené týmto inscenačným prejavom a s nimi bezprostredne súvisiaceho typu slobody, hoci každá zo stredoeurópskych
krajín prinášala svoje nezameniteľné špecifiká.
Porubjak, M.: Prečo otvorené divadlo? Slovenské divadlo, 1976, s.
402.
13
Horák, K.: Konštanty a premeny divadla alternatívneho typu na Slovensku. In: Karol Horák Metamorfózy alternatívneho divadla. (eds.)
Miron Pukan – Eva Kušnírová – Peter Himič. Levoča: Modrý Peter,
2009. s. 37.
14
Porubjak, M.: Prečo otvorené divadlo? Slovenské divadlo, 1976, s.
410.
12
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predovšetkým na pozadí špecifickej situácie postsocialistických krajín, v ktorých kultúra s inými jej PIRNÍKOVÁ, Tatiana.: Meditácia ako výsledok dozrievania, svedectvo
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Studia Aesthetica XI., Ed. Sošoková J., Prešov : FF PU v Prešove, 2009,
Podľa všetkého by sme sa mali v súčasnom pre- s. 331-340. ISBN 978-80-555-0043-0   
chodnom období – pochopiteľne vo sfére nonkonformného, experimentálneho, „nového“ umenia – PORUBJAK, Martin: Prečo otvorené divadlo? Slovenské divadlo, 1976,
inšpirovať možno liminalitou, ktorú by sme v širšom s. 402 – 410.
slova zmysle mohli chápať ako „prechodovú fázu
uprostred prechodového rituálu“15, pochopiteľne
v obraznom slova zmysle. Prechodové rituály chápeme ako „zobrazovanie procesov zmeny a sociálnej premeny, ako nielen priestorové prekračovanie
hraníc.“16 Berúc do úvahy kulturologicko-antropologické hľadisko, podľa van Genepovej koncepcie by
sme si mohli osvojiť tri fázy liminality: „oddelenie od
pôvodného miesta alebo stavu – prechod stavom,
ktorý je na hrane medzi oboma svetmi – a začlenenie do nového spôsobu bytia.“17 To je do určitej
miery intencia a možno aj pracovné označenie spoločensko-kultúrnych procesov v súčasnosti, ktoré
napriek mnohým optimistickým prognózam o prirodzenom inkorporovaní slobody ako bytostného
a prirodzeného fundamentu tvorcov a divákov, je
predsa len v stave liminálnom...

Nünning, Ansgar a kol.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno:
Host, 2006. s. 447 – 448. ISBN 80-7294-170-4
16
Ibidem.
17
Ibidem.
15
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Ewa Tomaszewska

Teatr dla dzieci i młodzieży
w postmodernistycznej wolności

Referat jest próbą refleksji nad funkcją teatru
dla młodych widzów w czasach określonych przez
Zygmunta Baumana „płynną nowoczesnością”,
w których następuje podważenie wszelkich dotychczasowych zasad i reguł dotyczących wszystkich aspektów życia człowieka. Łączy się to z kolei
z obecnością mediów i technologii cyfrowych, które
są z jednej strony źródłem szybkiej i jednocześnie niczym nieograniczonej informacji, z drugiej
tworzą wirtualne rzeczywistości będące dla wielu
ludzi ważniejsze niż realne życie. Pytania dotyczą
miejsca sztuki teatru w tym świecie, a także jego
funkcji edukacyjnych oraz możliwości oddziaływania w przestrzeni wartości moralno-etycznych.
Jest także próbą zastanowienia się nad formą tego
teatru i językiem jakim porozumiewać się może/
powinien z młodym odbiorcą
Wolność jest pojęciem wieloznacznym i jednocześnie niezwykle ważnym dla człowieka. Każdy
z nas nadaje jej inną treść. Najogólniej rzecz biorąc,
wolność można rozumieć jako możliwość wyboru,
to sytuacja człowieka, który kieruje się wyłącznie
swoją własną wolą. Mówienie o wolności w tym
sensie zakłada istnienie czegoś (duszy, umysłu), co
potrafi podejmować decyzje, wybierać drogę postępowania lub decydować o wyborze prawd ważnych dla podmiotu, tworzących jego światopogląd.
Jeśli tak, to ta część człowieka, która odpowiada za
podejmowanie tych decyzji i dokonywanie wyborów
musi być specjalnie uformowana. Kto ją formuje?
Sam podmiot.
Tu należy przywołać dwa pojęcia: „tożsamość”
oraz „integracja wewnętrzna”, które stanowią elementy formujące ludzką indywidualność. Jeśli tożsamość, rozumiana jako zespół wyobrażeń, uczuć,
sądów, wspomnień i projekcji człowieka odnoszonych do niego samego, stanowiących rodzaj koncepcji samego siebie, jest zależna od przynależności

do różnego rodzaju grup społecznych1 i formuje się
pod ich wpływem, o tyle integracja wewnętrzna
musi być dokonana samodzielnie, bez wpływu
z zewnątrz. To wewnętrzna przestrzeń leżąca poza
przestrzenią rzeczywistości, która daje człowiekowi
poczucie bycia sobą, poczucie niezależności i odrębności, a co za tym idzie – poczucie wolności. Formowanie „Siebie” charakteryzuje się zatem indywidualnym wysiłkiem człowieka respektującym jednak
uwarunkowania grupy społecznej, w której żyje. To
splot wewnętrznych i zewnętrznych oddziaływań.
Filozofia często podkreślała, że wolność jest
przeciwieństwem ignorancji i ulegania namiętnościom. Wolny jest tylko ten człowiek, który kierując
się prawdziwą wiedzą i własnym rozumem może
realizować cele, które uważa za pożądane dla siebie.
Nie ma jednak takiego momentu w życiu człowieka,
w którym pozostawałby całkowicie wyizolowany
z kontekstu społecznego: nawet decyzja odcięcia
się od danej grupy, czy to będzie rodzina, naród czy
państwo, podejmowana jest w odniesieniu do tych
ostatnich. Znaczy to także, że zewnętrznie nigdy
nie jest się całkowicie wolnym, ponieważ zawsze
wolność jednostki ogranicza wolność innych ludzi2.
Warto zastanowić się zatem czy człowiek współczesny jest wolny?
Rzeczywistość, w której żyjemy Zygmunt
Bauman określił trafną metaforą – „płynna nowoczesność”. Wszystko płynie, jedno zjawisko zamienia się w inne, nie ma granic ani norm, będących wytycznymi dla życia człowieka. Podstawowymi cechami tego świata są: hiperkonsumpcjonizm, przemieniający wszystko w towar, powstanie
1 Jednostka konstruuje swoje „ja” w obszarze wyznaczonym przez
kulturę danej grupy i zbiorowości. To grupa czy zbiorowość dostarcza
specyficznych kategorii do opisu siebie samej.
2 Hegel, na przykład, przestrzegał przed iluzją, jaką stwarzają koncepcje absolutyzujące wolność jednostkową i wskazywał na wolność
wewnętrzną.
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równoległej rzeczywistości medialnej, która przybrała formę nieskończonego morza informacji przekazywanych cyfrowymi kanałami, ale także dekonstrukcja dotychczasowych reguł i zasad, dekompozycja formalna oraz kryzys tożsamości, polegający
na niewiedzy tego, czym i kim jesteśmy3. Nieograniczona wolność oferowana przez „płynną nowoczesność” tylko pozornie pozwala człowiekowi
dowolnie kształtować siebie. Ksiądz Józef Tischner
dostrzega: stopniowy zanik doświadczenia tego, co
w nas swoiście i najbardziej ludzkie – doświadczenia
człowieczeństwa człowieka. To nie pojęć o człowieku
nam brak, lecz doświadczeń. Jakbyśmy nie umieli przeżywać tego, co naprawdę nas stanowi.4
W szczególnej sytuacji jest dziecko, które przecież
przychodząc na świat, zaczyna poznawać go poprzez
obserwację i doświadczenie, ucząc się komunikowania z innymi ludźmi. W tym wieloletnim procesie musi
uformować własne poglądy na rzeczywistość, w której
wyrasta, ukształtować swoją osobowość i zbudować
tożsamość poprzez integrację wewnętrzną. W dzisiejszej płynnej nowoczesności ta indywidualna praca
zostaje zaburzona i to wielokrotnie. W sytuacji braku
określonych systemów wartości (bo każdy ma je sobie
stworzyć sam), braku wyraźnych ram i granic zachowań w życiu społecznym, wobec ciągłego rozproszenia
przez technologie cyfrowe oraz wobec ciągłego oddziaływania (manipulacji) mediów – dzieci i młodzież stają
wobec ogromnych trudności w zbudowaniu własnego
wewnętrznego świata oraz poznaniu świata zewnętrznego. Jeśli dorośli zagrożeni są utratą tożsamości i dezintegracją osobowości, to dzieci i młodzież w ogóle
mogą nie stworzyć wewnętrznego zintegrowanego
świata jako bazy dla własnej tożsamości. Efektem jest
zagubienie, lęk i frustracja.
Jedną z dróg wspierających dziecko w budowaniu
„siebie” jest sztuka. Sztuka dla dziecka jest formą artystycznego spotkania dorosłego, profesjonalnego twórcy
z dziecięcym odbiorcą, a co za tym idzie jest możliwością artystycznego dialogu, w którym twórca przekazuje własne doświadczenia, przemyślenia i konstatacje
dotyczące życia, świata, ludzi, a odbiorca ma szansę się
do tego przekazu ustosunkować, zaakceptować przekazywane prawdy lub się przeciw nim zbuntować, lub
całkiem je odrzucić. Wszystkie te postawy odbiorcy już
są wartością, bo zawsze są efektem jego przemyśleń
i jego wyborów. Zatem, sztuka dla dziecka powinna być
traktowana jako forma komunikacji, w której chodzi tu
o budzenie ciekawości świata i potrzebę zadawania
3 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce
późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001.
4 J. Tischner, Śmierć człowieka, http://www.akcentpismo.pl/pliki/
nr3.08/tischner.html (data pobrania: 10.05.2014).
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najbardziej podstawowych i jednocześnie istotnych
pytań, które są motorem uczenia się rozumianego jako:
pobudzenie jednostek do samodzielnego myślenia
w oparciu o doświadczenie w krytycznym upominaniu
się o siebie jako człowieka i obywatela.5
Założenie to wymaga od twórcy sztuki dla dzieci
i młodzieży wielkiej odpowiedzialności, a także wiedzy
o odbiorach swojej sztuki. Nie jest to łatwe, gdyż dzieciństwo i adolescencja charakteryzują się wieloma
okresami i fazami rozwojowymi, które są określone
specyficznymi prawami, potrzebami i możliwościami
zarówno intelektualnymi jak i ekspresyjnymi swoich
reprezentantów.
Od wielu lat w Zakładzie Edukacji Kulturalnej prowadzimy, ze studentami specjalności „animacja społeczno-kulturalna”, badania nad wykorzystaniem
teatru w działaniach animacyjnych oraz poszukiwania
nowych form teatralnych wspierających działania edukacyjne. We wszystkich naszych eksperymentach artystycznych zaobserwować można, że teatr pełni funkcję
epistemologicznego wehikułu.
Najlepiej wykazał to eksperyment Mapa Piątego
Królestwa adresowany do dzieci przedszkolnych6,
a łączący spektakl teatralny z działaniami warsztatowymi, w czasie których dzieci rysowały wyobrażone Piąte Królestwo będące dopełnieniem teatralnej opowieści. Na pytanie, w którą stronę świata
wyruszą dzieci w poszukiwaniu Piątej Krainy, otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź – wszystkie
dzieci identyfikowały się z centrum, a zaproponowana przez nas podróż do krainy wyobraźni okazała się podróżą w głąb samego siebie. Zamek we
wszystkich pracach umiejscowiony jest na samym
środku mapy, na środku morza, na środku wyspy.
Wszystkie pomysły i wyobrażenia są także powiązane z „tu i teraz”, co oznacza świat, który dzieci
znają i który doświadczają na co dzień. Zamki narysowane przez dzieci przypominają bloki z osiedli, otaczające je łąki, przecięte rzeczką, nad którą
unoszą się kolorowe motyle, to wymarzona przestrzeń do zabaw, a mieszkańcami tej krainy są same
dzieci i ich najbliżsi: mama, tata, siostra, brat, najlepszy przyjaciel.
Traktując eksperyment Mapa Piątego Królestwa
jako swego rodzaju horyzont odniesień, nowego
znaczenia nabrały wypowiedzi dzieci z naszych
5 Cytat z pism Lecha Witkowskiego za: J. Rutkowiak Znikanie człowieka w nieegalitarnym świecie. Uczenie się jako szansa konstruowania własnej tożsamości, w: D. Wajsprych (red.) Poszukiwania człowieka
w (nie)egalitarnym świecie – horyzonty społeczno-filozoficzne, Kraków
2011, s. 16.
6 J. Gisman-Stoch, E. Tomaszewska, A. Michniewicz, Mapa Piątego
Królestwa, w: E. Tomaszewska (red.) Teatr wyobraźni – między sztuką
a edukacją, materiały z seminarium, Bielsko-Biała 2012, s. 20-30.

wcześniejszych działań7. Po spektaklu Kaczka
i Hamlet (2003) jedno z dzieci powiedziało: Chodzę
nad staw i patrzę na kaczki, a wcześniej nie chodziłem, bo nie było na co patrzeć – to znaczy, że spotkanie w symbolicznej przestrzeni teatru z kaczkami, bohaterkami przedstawienia, zmieniło coś
także w świecie zewnętrznym, rzeczywistym.
Inne dzieci pod wpływem scenicznej akcji stwierdziły: Będę lepszy; Wiem, że trzeba być uczciwym,
to mi powiedziała kaczka – co wskazuje na umocnienie się wewnętrznego systemu wartości tych
dzieci. I wreszcie stwierdzenie smutne, poruszające, bo wypowiedziane przez 4-latkę: Na bajce było
wesoło, a w moim domu smutno. Tu, dzięki przeżyciom teatralnym, udało się dziecku spojrzeć na
swoje własne życie z innej perspektywy, perspektywy obserwatora i dokonać jego oceny.
Oglądając przedstawienie Młynek do kawy
z 2005 roku, 12 – 14 letnia młodzież, która bez
trudu zrozumiała, że jest przedmiot – młynek do
kawy – jest metaforą odtrąconego członka rodziny,
przepuściła przygody porzuconego przedmiotu
przez własne doświadczenia, obserwacje i przemyślenia dokonując swego rodzaju oceny: Nauczyłem
się, żeby nie być bezlitosnym, mieć serce, nie traktować innych źle; Jak jest ktoś chory, nie od razu do szpitala, tylko opiekować się; Przedstawienie było o tym, że
nie należy odrzucać innych ludzi. Najbardziej spektakularna była wypowiedź 14-letniej dziewczyny: Bo
widzi Pani, są ludzie co biorą psa, bo dziecko ma taką
zachciankę, a potem to im się nudzi i go wyrzucają. Albo
adoptują dzieci, a potem przybrani rodzice go nie chcą,
a ono to czuje i jest jak ten Młynek.
Trzeba tu podkreślić, że większa część widzów
utożsamiła się z głównym bohaterem. Widać to było
przede wszystkim w pracach plastycznych, jakie
wykonano po spektaklu. Potwierdza to wcześniejsze rozważania wskazujące na to, że dzieci i młodzież czują się samotne, odtrącone i zagubione.
Dlatego może dla większości widzów (75,5%) najważniejsze było szczęśliwe zakończenie: bo Młynek
wraca do domu; bo odnaleźli Młynka i nie chcieli go już
wyrzucić; bo Młynek znowu ma rodzinę i wszyscy go
kochają. Ale pojawiły się też wypowiedzi wyrażające nieufność względem dorosłych: Młynek mógłby
znów być oszukany przez właścicieli.
Badaniom poddaliśmy także młodzież licealną. W Wariatce z Challiot dokonaliśmy rozdzielenia sztuki na dwie części: akt 1 realizowany był jako
słuchowisko odgrywane na żywo, w klasie szkolnej,
7 Szerzej opisałam je w tekście: Teatr interaktywny. Między sztuką
a edukacją, w: M. Zalewska-Pawlak (red.) Sztukmistrze XXI wieku, Łódź
2013, s. 249–264.

zaś akt 2 miał formę spektaklu teatralnego włączającego widza w akcję. Interesująca jest wypowiedź
jednego z uczestników: Słuchowisko było dobrze
zrealizowane, jednak w tych nieszczęsnych czasach
trudno młodemu człowiekowi (zaledwie siedemnastoletniemu) w pełni skupić się i przez całe 45 minut siedzieć grzecznie i słuchać. Jako dziecko kultury wizualnej,
niejednokrotnie tandetnej, nie posiadam umiejętności
operowania wyobraźnią i wczuwania się w rzeczywistość, która jest mi właściwie nieznana.8 Słuchowisko
trwało 20 minut, ale dla uczestnika naszych działań wydawało się ono niebotycznie długie. Trudność skupienia uwagi przez 20 minut unaoczniła
samemu słuchającemu jego własne ograniczenia,
a to z kolei pociągnęło refleksje na temat rzeczywistości, w której żyje i konsekwencji poddania się jej
przejawom. Inna osoba wyznała, że: szuka zmuszała
do chwili zastanowienia i nasuwają mi się coraz to
nowe przemyślenia. Obie wypowiedzi potwierdzają
pobudzający charakter spotkania z teatrem.
Potwierdzają to także wypowiedzi widzów
spektaklu Uskrzydlony, które wskazują na to, że
młodzi odbiorcy sztuki, mając świadomość niedoskonałości świata, szukają dla siebie czegoś więcej:
Reakcje publiczności były różne, nie zawsze adekwatne
do sytuacji. Jest to spowodowane zapewne tym, że
większość z nas nie jest zainteresowana teatrem i nie
jest przygotowana na odbiór czegoś innego niż
serial w telewizji. Sztuka ta bardzo mi się podobała.
Ukazała sytuację rodzinną, która z pewnością występuje w większej ilości domach. Podobało mi się pokazanie inności dziecka, nie tylko poprzez skrzydełka, ale
także odosobnienie. Tylko ono nie miało miejsca przy
stole.
Innym niezwykle znaczącym przykładem jest
wypowiedź dziewczyny, której przedstawienie się
nie podobało. W ciągu krytyki niespodziewanie
jednak pojawiła się następująca konstatacja: Chęć
majątku jest większa od potrzeb religijnych. Gardzę
tym, lecz sama wciąż popełniam takie błędy. Okazuje
się, że spektakl – czy tego chciała czy nie – zmusił
ją do refleksji nad samą sobą.
Wydaje się bardzo ważne, aby stworzyć przeciwwagę dla płytkości i miałkości sztuki popularnej i komercyjnej w postaci takich działań artystycznych, które traktują odbiorcę serio, są autentyczną i szczerą rozmową o sprawach istotnych dla
obu stron dialogu. Nasze teatralne eksperymenty
8 Ta i kolejne cytaty przywołuję na podstawie recenzji jakie napisała młodzież po zakończeniu całego projektu. Opracowaniem tego
materiału zajęła się Małgorzata Hanulok, która napisała na ten
temat pracę licencjacką: Rola teatru w pobudzaniu wyobraźni dzieci
i młodzieży, Cieszyn 2011.
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potwierdzają, że taki dialog naprawdę działa, że
pobudza do refleksji nie tylko dając czas i miejsce,
ale także proponując problemy warte przemyślenia,
o czym niech świadczy jeszcze jedna wypowiedź
widza po obejrzeniu widowiska Uskrzydlony: Spektakl wywarł duże wrażenie i mieszane uczucia. Przedstawił realia dzisiejszego świata. Pokazywał, że szeroko
pojęty materializm jest popularny w dzisiejszym społeczeństwie. Ludzie zapominają o wartościach moralnych takich jak miłość do syna. Prawda niby oczywista, ale niestety zapomniana w tzw. wyścigu szczurów.
Ludźmi kieruje zazdrość i chęć posiadania, są manipulowani. Odbiór widowiska był trudny (być może każdy
inaczej interpretował). Było to ogromnie ważne przeżycie, które zmieniło moje spojrzenie na świat. W pewnym
sensie otworzyło mi oczy, dzięki niemu mogę dostrzec
wartości duchowe w zwykłych (zwyczajnych) czynnościach. Pokazał mi, że ludzie ślepo dążący do bogactwa
nie zaznają szczęścia. W dobie dzisiejszego wyścigu
zbrojeń i komercyjnej sztuki ciężko znaleźć jest prawdziwe duchowe wartości, które niewątpliwie były ukazane w przedstawieniu „Uskrzydlony”.
Sytuację odbiorcy sztuki teatralnej, zwłaszcza tej poszerzonej o działania włączające widza
w kreację teatralną, przyrównać można do sytuacji głębokiej lektury, która dzisiaj jest umiejętnością zanikającą i nie wszystkim dostępną. Nicholas Carr pisze: W cichych przestrzeniach, gdzie można
było wejść poprzez nieprzerwana lekturę, ludzie tworzyli własne skojarzenia, na podstawie swoich wniosków i analogii kształtowali indywidualne koncepcje.
Gdy oddawali się głębokiej lekturze, jednocześnie snuli
głębokie rozważania.9 Jednak lektura wymaga połączenia koncentracji uwagi z umiejętnością deszyfracji abstrakcyjnych znaków, które powinny uruchamiać skojarzenia w wyobraźni czytelnika. To,
wbrew pozorom trudne zadanie, które wymaga
wyłączenia się ze świata (i nie odpowiadanie na
maile? Sms-y? nieobecność na Facebooku?!) i oddania się niejako we władanie książki. Teatr umożliwia podobne doznania w krótszym czasie i jednocześnie za pomocą wielu artystycznych materii,
często dużo łatwiej przyswajalnych przez odbiorcę
niż słowo (muzyka, obraz, działanie sceniczne).
Oglądanie przedstawienia, czy raczej intelektualny i emocjonalny udział w widowisku teatralnym
jest także czymś w rodzaju medytacji – ale takiej,
która wypełnia umysł, gdzie kolejne bodźce czy
zespoły bodźców zewnętrznych są skierowane głębiej i wpływają na świat wewnętrzny. Niechaj moje
rozważania zakończy jeszcze jeden cytat z książki
Carra: Kultura jest czymś więcej niż tylko zbiorem tego,
9 N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, przeł. K.
Rojek, Gliwice 2013, s. 84.
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co Google określa mianem „światowe zasoby informacji”. Jest czymś więcej niż to, co da się zredukować do
kodu dwójkowego i załadować do sieci. Kultura aby żyć,
musi być nieustannie odnawiana w umysłach przedstawicieli każdego pokolenia.10
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Zbigniew Machej

Wolność artysty
w małym mieście na granicy

Parafrazując pierwsze zdanie słynnego wiersza
Jana Kasprowicza mogę wyznać, że słowo wolność
pojawia się rzadko na moich wargach. Może właśnie dlatego, że jest to słowo również przepojone
krwią, mam skłonność do jego tabuizowania. Wolność odnosi się bowiem do czegoś, co jest sakralne.
Wolność jest transcendentna i zarazem immanetna
jak Bóg. To właśnie w wolności – również w wolności - spełnia się w człowieku obraz i podobieństwo Boga.Wolna wola ludzkiej duszy jest lustrem
boskości. Rabin Maharal z Pragi twierdził, że wolność wiąże się z kontaktem z Bogiem. Misją ludzkiej wolności jest rozpoznanie i pełnienie woli Bożej.
Obawiam się jednak, że woli Bożej nie można pełnić
poprzez wspólnoty społeczne np. grupy narodowościowe.Tłum też nie może być wolny.Wolną wolą są
obdarzone ludzkie, indywidualne dusze, a nie społeczeństwa, klasy społeczne czy narody. Istnienie
ludzkie jest jednak gatunkowe.Być może duszę dziedziczy się z pokolenia na pokolenie wraz z kodem
genetycznym a poszczególne osoby, ludzkie stworzenia, są jedynie jej depozytariuszami w sztafecie
pokoleń, w łańcuchowej reakcji istnienia, w ewolucji
świadomości zmierzającej poza ten świat. Wolność
jest eschatologicznym stanem świadomości umożliwiającym przekroczenie granicy czasu i znanego
nam porządku rzeczy. Żyjący w XIwiecznej arabskiej
Andaluzji żydowski poeta Solomon Ibn Gabirol napisał: słudzy czasu i rzeczy są niewolnikami, słudzy Boga
są naprawdę wolnymi ludźmi.

/ ewentualnie czym/ Bóg jest, można tylko powiedzieć kim /ewentualnie czym/ Bóg nie jest. Podobnie mają się sprawy z wolnością. Najlepiej definiuje
ją brak wolności, jej przeciwieństwo, jej negatyw.
Wolność zdaje się mieć podobne właściwości jak
inny istotny wymiar sacrum, a mianowicie miłość.
Tadeusz Różewicz w napisanym w lecie 1963 roku
wierszu pod tytułem „Szkic do erotyku współczesnego” stwierdził, że

Poprzez pojęcie wolność można by próbować
definiować Boga, gdyby nie to, że Bóg jest poza
wszelką definicją. Przypuszczam, że wolność jest
istotnym wymiarem Absolutu. W teologii bliska
jest mi jednak postawa Pseudo-Dionizego Areopagity. Boga nie da się objąć żadnym pojęciem, chociaż można go nazywać różnymi Imionami. Teologia
negatywna poucza, że nie można powiedzieć, kim

Różewiczowski obraz obłoków i drzew wchodzących w lustro przypomina surrealistyczne malowidła René Magritte’a. Wolność może być mirażem,
widmem jak w późnym filmie Luisa Bunuela „Widmo
wolności” z 1974 roku, w którym reżyser odwrócił
obowiązujące w zachodniej kulturze tabu, pokazując to, co normalne i powszechne w naszej kulturze
jako podlegające tabu, zaś to, co wstydliwe, naganne

Brak głód
nieobecność
ciała
jest opisem miłości
jest erotykiem współczesnym
to twierdzenie poety wydaje mi się drastycznym, prowokacyjnym uproszczeniem, ale wskazana w tym wierszu metoda opisu miłości może być
zastosowana również do wolności. Różewicz pisze:
źródlanym
przezroczystym opisem
wody
jest opis pragnienia
popiołu
pustyni
wywołuje fatamorganę
obłoki i drzewa wchodzą
w lustro
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i obyczajowo zakazane jako społecznie obowiązującą i akceptowaną normę.W każdej chwili, niepostrzeżenie, ta fatamorgana może jednak zmienić się
w realną siłę, w bóstwo wykarmione głodem, brakiem, pragnieniem, nieobecnością, bóstwo, które
wiedzie lud na barykady.Kiedy przestajemy używać
pojęć, a tylko po prostu żyjemy w wolności i czujemy się wolni, tym samym zbliżamy się do Boga,
uczestniczymy w jego Bóstwie.
Wolność jest w gruncie rzeczy niewyrażalna.
I chyba najlepiej ją w tej niewyrażalności pozostawić. Wypowiadając słowo wolność paradoksalnie redukujemy ją, pomniejszamy, rozmieniamy na
drobne, wyczerpujemy. Wypowiadając słowo wolność zastawiamy na wolność pułapkę, usiłujemy
schwytać wiatr. To usiłowanie jest absurdalne.
Wiatr jest nieuchwytny. W nieuchwytności wiatru
skrywa się wielka siła. Mówi się na przykład o łapaniu wiatru w żagle, ale to tylko metafora. Żagle łapią
wiatr tak jak anteny łapią fale radiowe. Żagle korzystają z siły napędowej wiatru tylko przy odpowiednim ich ustawieniu. Ale wiatr w każdej chwili może
się odwrócić albo zaniknąć. Żeglarz jest zdany na
jego łaskę, choć wiele zależy także od jego własnej
woli. Porównywana do wiatru wolność jest żywiołem w nieustannym ruchu. Św. Franciszek Salezy do
wiatru porównywał Bożą łaskę.
Nasza wolna wola może przeszkodzić inspiracji, i gdy pomyślny wicher Bożej łaski rozdyma żagle
naszej duszy, możemy odmówić zgody i tym samym
powstrzymać skutek przychylności wiatru; ale gdy
nasz duch żegluje i pomyślnie odbywa swoją podróż,
to nie my wtedy sprawiamy, że wieje dla nas wicher
natchnienia, i nie my rozdymamy nasze żagle, ani też
nie wprawiamy w ruch statku naszego serca. Przyjmujemy jedynie wicher, godzimy się na jego ruch i pozwalamy naszemu statkowi żeglować z nim, nie przeszkadzając mu własnym uporem. Tak nauczał św. Franciszek Salezy.
Wierzę, że wolność jest ruchem Ducha, ale
w gruncie rzeczy nie wiem, co to jest Duch. Drugi
wers Księgi Rodzaju mówi o Duchu Bożym, który
unosił się nad wodami na początku stworzenia,
czyli wtedy, kiedy Bóg z niczego, choć prawdopodonie z samego siebie, wysnuł niebo i ziemię.
Ziemia była wtedy bezładem i pustkowiem, ciemność zalegała nad powierzchnią bezmiaru wód,
a w niej unosił się Duch Boży, po hebrajsku określany słowem ruah, które tłumaczy się również
jako tchnienie lub wiatr. Bóg dalej stwarzał wszelkie stworzenie poprzez wypowiadanie słów. Słowa
nie można wypowiedzieć bez tchnienia, bez oddechu. Według Jana Ewangelisty na początku było
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Słowo. Ono było na początku u Boga i Bogiem było
Słowo. To przez nie wszystko się stało, co się stało,
a bez niego nic się nie stało, co się stało.W nim
było życie, a życie było światłością ludzi. Wehikułem słowa jest oddech, tchnienie. Księga Rodzaju
mówi dalej, że Bóg stworzył człowieka na swój
obraz i podobieństwo. W drugim opisie stworzenia człowieka mówi się w Księdze Rodzaju, że Bóg
ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Przez Boże tchnienie powstaje
w człowieku dusza. Ludzka dusza dysponuje wolną
wolą.Wolna wola jest fundamentem wolności.Wolność jest jedną z właściwości Ducha. Trzeba się
powtórnie narodzić z Ducha, mówi Jezus faryzeuszowi Nikodemowi w ewangelii św. Jana. Jeżeli się
ktoś nie narodzi z wody i z Ducha nie może wejść
do Królestwa Bożego. Wiatr wieje tam, gdzie chce
i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża, mówi Nikodemowi Jezus.Tak
jest z każdym, kto narodził się z Ducha. Trzeba się
drugi raz narodzić, narodzić się z Ducha, i być może
dopiero wtedy można Ducha przywoływać, tak jak
to się stało 2 czerwca 1979 roku kiedy papież Jan
Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do
Polski na Placu Zwycięstwa w Warszawie wypowiedział niesamowite, niezapomniane słowa:
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam
w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!
I wydawało się, że Duch zstąpił i oblicze tej
ziemi zaczęło się odnawiać.Wolność ruszyła z posad
bryłę PRLowskiego świata, rozpędziła się w sierpniu
1980, ale zamrożona została w grudniu 1981 roku.
I wydawało się, że nadal działa dialektyka Heglowskiego ducha dziejów, lecz nawet w ciemną noc
stanu wojennego było jasne, że przywołany przez
papieża Polaka Duch nadal działa, choć teraz – jak
uważał np. Mirosław Dzielski w pamiętnym, proroczym manifeście „Odrodzenie ducha – budowa
wolności” z 1982 roku – należało realizować ewolucyjny program wolności, a nie rewolucyjny program demokratyzacji. I w końcu, po długich dziesięciu latach, po pierestrojce w Związku Radzieckim,
po negocjacjach Okrągłego Stołu, 4 czerwca 1989
roku, polskie społeczeństwo mogło przystąpić do
pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Nastąpił wreszcie przełom wolnościowy w Polsce, demokratyczny
i pokojowy przełom, dzięki któremu aktorka Joanna
Szczepkowska mogła ogłosić w odnowionych wiadomościach telewizyjnych upadek komunizmu
w Polsce. W wyniku wyborów czerwcowych Polska

stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie
władzy. Wybory te są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce,
zapoczątkowały nagłe i zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej.
Starałem się być robotnikiem wolnego Ducha.
Od moich lat chłopięcych podążałem za nim choć
nie zawsze w pierwszym szeregu i niekoniecznie na
politycznej barykadzie.Studiując od 1977 roku polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
byłem współpracownikiem Studenckiego Komitetu
Solidarności. Pod koniec sierpnia 1980 zostałem
aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Cieszynie jako element tzw. sił antysocjalistycznych,
we wrześniu 1980 roku byłem współzałożycielem
Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytacie Jagiellońskim w Krakowie. W stanie wojennym
redagowałem podziemne, efemeryczne biuletyny
informacyjne, później byłem kolporterem wydawnictw wydawanych poza cenzurą i współpracowałem z niezależnym ruchem wydawniczym. Nawet
podczas służby wojskowej w 1986 roku zajmowałem się w Opolu kolportażem bibuły. Po obradach
Okrągłego Stołu byłem członkiem Komitetu Obywatelskiego w Cieszynie, 4 czerwca 1989 roku pracowałem w komisji wyborczej w lokalu na osiedlu
Węgielna-Kamienna w Cieszynie, byłem współzałożycielem Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
w Cieszynie, niezależnym dziennikarzem i redaktorem prasy lokalnej. Byłem też współzałożycielem
cieszyńskiego, polsko- czesko- słowackiego festiwalu teatralnego Na Granicy.
Można powiedzieć, że wszystkie te aktywności,
w mniejszym lub większym stopniu publiczne, wiązały się z ubezpieczaniem mojej wolności i wolności mojego otoczenia. Bo wolność stale się wymyka,
stale trzeba ją potwierdzać, a nawet zdobywać.
Trzeba wyzwalać się wciąż na nowo. A warunkiem
i właściwą metodą wyzwalania się jest poznawanie prawdy. Prawda wyzwala, kłamstwo zniewala.
To wiemy przede wszystkim z ewangelii św. Jana,
nie tylko od Sołżenicyna, Wałęsy czy Havla. Wyzwolenie jest poza czasem, w wieczności, a osiągane jest
poprzez posłuszeństwo i uległość wobec wiecznej
Natury Rzeczy- konstatuje Aldous Huxley w „Filozofii Wieczystej” – Dano nam wolną wolę, abyśmy mogli
pragnąć zniknięcia naszej samowoli i w ten sposób
osiągnąć życie w stanie łaski. Wszystkie nasze działania muszą mieć ostatecznie na celu uczynienie nas biernymi w stosunku do działania i bytu boskiej Rzeczywistości. Jesteśmy jakby eolskimi harfami obdarzonymi

zdolnością do wystawiania się na wiatr Ducha lub
odsuwania się od niego.
Formą, w której najchętniej i najlepiej wyrażam
swoją wolność jest wiersz. Tzw. poezja wydaje mi
się najbardziej niekomercyjnym, najbardziej alternatywnym, a jednocześnie najbardziej prywatnym
obszarem współczesnej kultury. Wiersze pisuję od
czasu do czasu i - o dziwo - też jakby nie z własnej woli. Nie wiem, czy poetą jestem, czy poetą
bywam. Ta kwestia jednak nie wydaje mi się istotna.
Zacząłem pisać wiersze w 1977 roku i do mojego
debiutu w maju 1980 roku na łamach Tygodnika
Powszechnego napisałem wiele młodzieńczych
wierszy, z których większość nie ocalała do dzisiaj,
co więcej: których większość nie znalazła się nawet
w mojej debiutanckiej książce pod tytułem „Smakosze, kochankowie i płatni mordercy” wydanej przez
wydawnictwo Czytelnik w 1984 roku. Zarówno przy
okazji debiutu prasowego jak i debiutu książkowego zaznałem tzw. ingerencji cenzury. Z publikacji w Tygodniku Powszechnym cenzura wycięła mi
jeden wiersz, a z Czytelnikowskiej książki trzy wiersze. W związku z tym potem, do końca lat 80 ub.
wieku, nie licząc następnych publikacji w Tygodniku
Powszechnym, ogłaszałem swoje wiersze wyłącznie poza cenzurą, w tzw. wydawnictwach podziemnych takich jak „Arka”,” Wezwanie”, „Bez Dekretu”,
„bruLion” oraz mówione czasopismo „NaGłos”
a także w wydawnictwach emigracyjnych „Puls”,”
Zeszyty Literackie” czy paryska „Kultura”. Podział
na trzy komunikacyjne obiegi literatury stracił rację
bytu po zniesieniu w Polsce cenzury, co nastąpiło
w 1990 roku. Poza cenzurą wydałem dwa zbiory
wierszy w kraju oraz – tuż przed zniesieniem cenzury w Polsce - jeden zbiór wierszy w londyńskim,
emigracyjnym wydawnictwie Puls. W sumie ukazało się czternaście zbiorów moich wierszy. Wliczam w to również ogłoszoną wyłącznie w internecie w 2010 roku na stronie nieszuflada.pl publikację zatytułowaną „Nietubyć” podpisaną pseudonimem Despret Ausweis, a także książkę „Mroczny
przedmiot podążania”, wydaną przez Biuro Literackie, która właśnie drukuje się we Wrocławiu. W tych
wszystkich książkach, które napisałem do tej pory,
słowa wolność użyłem zaledwie trzy razy. Oto trzy
wiersze, jeden sprzed ćwierć wieku, a dwa z lat niedawnych, w których się ono pojawiło:
Puszkin w Kiszyniowie
Niewielu mieszkało poetów
Wśród besarabskich wertepów,
A jeśli już, to z przymusu
Jak Aleksander Puszkin
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Wygnany tam za młodu
Jeszcze bez bokobrodów
Za antycarskie wierszyki
Na przykład o wolności,
Którymi tak rozzłościł
Cara,
Że ten go zesłał zaraz
Do Kiszyniowa.
Wygnany był za młodu
Jeszcze bez bokobrodów,
Lecz jego owłosienie
Już wskazywało na to,
Że niezły z niego odmieniec.
Trochę jak Michael Jackson
(Ale przed wybieleniem)
Już w szkole w Carskim Siole
Wyróżniał się szalenie Szybko stał się idolem
Dla licealnej braci.
No, był po prostu gwiazdą,
Co poetycką jazdą
Godziła prosto w cara.
Car nie był zwolennikiem
Romantycznych nowinek
I kazał się rozprawić
Z Aleksandren Puszkinem.
I został biedny Puszkin
Hen na kresy zesłany
Jak swego czasu Owidiusz
Tak przez Rumunów kochany.
W przeciwieństwie do niego
Puszkin był jeszcze młody
I znacznie lepiej znosił
Zesłania niewygody.
Pakował się niedługo,
Ze sobą wziął niewiele Książki, kufer z odzieżą,
Fajeczkę i laseczkę,
A także parę innych
Niewinnych bibelotów.
Płakali przyjaciele On na wszystko był gotów.
W hierarchii czynowników
Stopień miał bardzo niski.
Na zsyłkę jechał trojką
Tylko ze sługą bliskim.
Kiszyniów był wtedy dziurą
Na najdalszej rubieży Szesnaście chałup na krzyż,
Cerkiew i raptem cztery
Murowane budynki.
W takiej dziurze nie było
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Rozrywek dla młodzieży
A przede wszystkim perspektyw
Zrobienia jakiejś kariery.
Nie bardzo też się dało
Wyskoczyć na dziewczynki.
Puszkin – jak później Brodski Mieszkał w półtora pokoju,
Tyle, że w małej chatce
Z białym, kaflowym piecem.
Nie były to warunki
Do normalnego rozwoju.
Bóg prawosławny jednak
Miał go w swojej opiece.
I tam – choć pod nadzorem
Najwyższych czynowników Doigrał się w poezji
Nadzwyczajnych wyników,
Ponieważ jego idolem
Był Jerzy Gordon Byron,
Którego wielbił z pasją
Gorącą i wydajną.
I aż się wierzyć nie chce
Że w takiej strasznej dziurze
Gdzieś na krańcach imperium
I z dala od salonów
Puszkin na swojej drodze
Spotkał pewną Greczynkę
Ponętną i wesołą
A przy tym gniewnie smutną,
Którą podobno Byron
Całował nie tylko w czoło.
Na imię miała Kalipso...
Zachował się jej portrecik
Skreślony ręką Puszkina.
Dziwnie wysokie czoło
Miała ta grecka dziewczyna.
Przewiązywała je wstążką
Spinając przy tym fryzurkę
z loków czarnych jak węgiel.
Puszkin rysował piórkiem
W półmroku swojej chatki.
Wiadomo, że poetom
Zdarzają się dziwne przypadki,
Co przypadkami nie są,
Dziwne koincydencje
I dziwne magnetyzmy.
Czy Kalipso w Mołdawii
Była tylko przejazdem?
Czy może w Kiszyniowie
Pomieszkiwała krótko?
Czy była czyjąś krewną,
Żoną albo rozwódką?
Czy w besarabskim błocie
Miała coś do spełnienia

Albo interes jakiś?
Trudno to teraz dociec.
Może emisariuszką była
Albo przelotną Muzą
Udzielającą swej łaski
Początkującym tuzom
Romantycznej poezji?
A może to była owa
Nimfa Homerowa,
Z której odarto blaski
I wygnano z Ogygii,
By sprawowała opiekę
Nad poetami Północy
I ich poezją tułaczą?
Czy ust tej greckiej pani
Również Puszkin skosztował?
Ach, Drogi Czytelniku,
Bardzo to trudno zmiarkować.
To by mi pasowało
Do romantycznej religii.
Nie wiem, czy sam poeta
Gdzieś się do tego przyznał,
Lecz wierzę, że zachował
Się jak prawdziwy mężczyzna
I zarazem prawdziwy
Romantyczny poeta,
Co święty ogień przejmuje
W poetyckich sztafetach.
I chociaż rysowała
Się przed nim ciemna przyszłość,
W jego przypadku również
Sprawdziło się to przysłowie,
Że nie ma tego złego,
Co by na dobre nie wyszło.
W ciągu trzech lat w Mołdawii
Wierszy ze sto pięćdziesiąt
Napisał albo więcej.
W dodatku coś w rodzaju
Literatury dziecięcej,
A także byroniczny
Poemat o Cyganach,
Bo obok koczowali
Besarabscy Romowie,
Którzy inspirowali
Poetę swoim śpiewem,
Swobodnym obyczajem
Oraz wróżeniem z ręki.
Puszkin więc opisywał
Cyganek dzikie wdzięki
I awantury miłosne,
Które im psuły zdrowie.
Miłosną tematykę
Ulubił sobie właśnie,
A w tym kontekście także
Słodkie, mołdawskie wina.

W Kiszyniowie też zaczął
Pisanie „Oniegina”,
Nad którym później zapłaczą
Dziewczyny nawet w Chinach.
Dzięki „Onieginowi”
Gwiazda Puszkina nie zgaśnie.
xxx
I ja też w Kiszyniowie
Byłem służbowo, choć krótko.
Trochę się przemieszczałem
Po jego wzgórzach marszrutką.
I po tych postsowieckich,
Długich ulicach w centrum
Wyglądającym raczej
Jak smętne peryferie,
Ni to postindustrialne
Ni to postkołchoźnicze.
Gdy w dzień odlotu wolna
Została mi godzina
Postanowiłem zajrzeć
Do Muzeum Puszkina.
A co tam zobaczyłem
I co tam usłyszałem
Na cześć Puszkina wierszem
mniej więcej zapisałem.
(listopad 2011)
Dawna przepowiednia
Nadejdą czasy demokracji i wiara okaże się
równie ulotna jak prawa. Wysokość czynszu,
cła i podatku stanie się właściwą miarą
wolności. Deficyt podyktuje nowe dogmaty.
Polityczna czujność wyrodzi się w nieznośną,
proceduralną nudę. Słowa jednak nadal będą
ukrywały myśli, a aureola otaczająca głupotę
nigdy nie zagaśnie. Ręce, które rwały ciernie,
obmyją się na spotkanie dłoni, które plotły
bicze. Godność i pożądanie w jednym staną
domku, a wilk przytuli się do czarnej owieczki
i brzydkiego kaczątka. Marzenie o wielkiej hurtowni
owoców południowych zaćmi tęsknotę za sztuką
czystą. Mesjasz litewskich wieszczów nie znajdzie
przytułku nawet w gabinecie figur woskowych.
Zwątpienie zamknie wyobraźnię poetów
w widzialnym, rzeczywistym świecie. Miłość,
na szczęście, wciąż na nowo będzie rozkładać
swoje akcenty w nieprzewidywalnym rytmie.
Natomiast nicość nareszcie objawi się czysta
jak błękit nieba na widokówce z Rzymu.
(1990)
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Czarna komedia pomyłek
Pomylone słowa
Pomylone zdania
Nie można pewności
Mieć i zaufania
Pomylone miejsca
Pory i epoki
Oferta jest duża
A wybór szeroki
Pomylone ręce
Pomylone nogi
Słodki dar wolności
Okazał się srogi
Pomylone wiersze
Pomylone frazy
Pomylone dawne
I nowe urazy
Pomylone głowy
Pomylone twarze
Ile tych pomyłek
Jeszcze czas pokaże
Pomylone usta
Pomylone oczy
W komedii pomyłek
Ginie dar proroczy
Pomylone kwity
Pomylone dane
Pomyłkowo we mgle
Zdradzone nad ranem
Pomylone drogi
Pomylone kroki
Pomylona miłość
Pomylone zwłoki
Pomylone głosy
Pomylone strony
Nawet pomyłkowo
Ktoś jest przerażony
Pomylone wioski
Pomylone miasta
W pomyłkowej grozie
Żenada narasta
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Pomyleni ludzie
Pomylone trupy
Jak to teraz wszystko
Poskładać do kupy?
Pomylone zwłoki
Pomylone groby
Polska pomylona
Na różne sposoby

(2012)

Kwestie związane z wolnością artysty niedawno bardzo precyzyjnie sformułowała Maria
Anna Potocka, kurator sztuki i dyrektor Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.
Wolność artysty wynika z twórczego sprzeciwu –
będącego darem lub przekleństwem – wobec wszystkiego, co kształtuje życie człowieka – pisze Potocka
w tekście „Wolność w sztuce” - Jest to wolność dająca
prawo do formułowania poglądów na wszelkie tematy.
Artysta – na fali energii człowieka wolnego – przygląda
się krytycznie światu i podważa rzeczy, które innym
wydają się oczywiste lub objawione. Artyści nie pozwalają stłumić w sobie wolności do samostanowienia. Cywilizacja wykorzystuje tę energię krytyczną na rzecz przemian światopoglądowych. Dzięki artystom świat się unowocześnia i wyzwala z przestarzałych wartości. Niezależność percepcji oraz wyczulenie na skostnienia paradygmatu decydują o społecznej wartości artysty.
Każdy człowiek może być artystą. Jednak większość systemów wychowawczych – chociaż wspiera
umiejętności rysunkowo modelarskie – tłumi tę właściwość i zamienia nas w zadowolonych z siebie niewolników. Ma to swoje uzasadnienia. Ze społecznego punktu
widzenia jedynie wspólne poglądy i przesądy gwarantują kontrolę nad grupą. Państwa, narody, religie i plemiona są niezmordowanymi kreatorami wspólnego
myślenia. Większość ludzi poddaje się tym manipulacjom i tym samym rezygnuje z bycia artystą, ponieważ
wspólnota poglądów jest skutecznym zabójcą sztuki (...)
Wiek XX całkowicie zwolnił artystę z jakichkolwiek obowiązków. Od tego momentu jego rola polega
na manifestowaniu niezadowolenia z norm społecznych, na podważaniu hierarchii, ośmieszaniu przesądów, potrząsaniu zadufaniem religijnym oraz grzebaniu w lękach i przemilczeniach. Sposób wyrażania tej
krytyki – intensywność treści przy oszczędności formy
– jest miarą artystycznej wartości. Ci artyści, którzy
w odpowiednim czasie dostrzegają to, co już ledwie
dyszy pod ciężarem przemilczeń, otrzymują prawo do
poruszenia jednego atomu w konstrukcji wspierającej sens. Artysta przeistacza swoje rozdrażnienie egzystencjalne i bezkompromisowość społeczną w dzieło
sztuki. Dzięki temu inni są w stanie wykorzystać energię jego wolności.

W małych miastach na granicy wolny artysta
mieszka zazwyczaj incognito i nie wykorzystuje się
tam twórczej energii jego wolności. Zdarza się to
tylko w sytuacjach kryzysów i wolnościowych przełomów, że w małych miastach na granicy wolni artyści są w awangardzie społecznych zmian. Potem
następuje nieuchronna stabilizacja i normalizacja,
kiedy wolny artysta jest przez miejscową władzę
i establishment ignorowany, w małym mieście,
gdzie dominują wspólne poglądy i użyteczne przesądy, nie ma dla niego miejsca ani zajęcia. Jeżeli nie
znajduje etatu, nie wykonuje prac społecznie akceptowanych i użytecznych, to musi z małego miasta
wyjechać i szukać przestrzeni dla urzeczywistniania swojej wolności gdzie indziej, w jakimś innym,
większym mieście albo nawet za granicą, w innym
kraju. Albowiem to, że w jakimś mieście działa miejski teatr, organizowany bywa jakiś festiwal, działa
jakaś galeria albo dom kultury nie znaczy jeszcze, że
znajduje się tam przestrzeń przyjazna dla wolnego
artysty, że istnieje tam atmosfera przychylności czy
choćby tolerancji dla wolnej sztuki.
Artysta - trzeba to powtórzyć za Maszą Potocką
-przeistacza swoje rozdrażnienie egzystencjalne
i bezkompromisowość społeczną w dzieło sztuki.
Takie dzieło sztuki i sam jego twórca bywają solą
w oku lokalnych władz. Próby negocjacji pomiędzy
wolnym artystą a władzami małego miasta kończą
się zazwyczaj fiaskiem. Z lokalną władzą i z lokalną
społecznością wolny artysta zazwyczaj przegrywa.
Choć w małych miastach czasami nawet rozumie
się, że wolność sztuki jest warunkiem demokracji,
władze małego miasta i jego mieszkańcy nie muszą
przecież stwarzać warunków do rozwoju wolnej
sztuki. Władze małych miast na granicy mają na
głowie ważniejsze sprawy, typowe dla małych
miast, a nie dla sztuki. Przypominają w tym Fortynbrasa stojącego nad trupem księcia Hamleta, który
tak czy owak musiał zginąć. Fortynbras z wiersza
Zbigniewa Herberta „Tren Fortynbrasa” tak żegna
się z Hamletem:

i zajeżdżanie jego zabytkowej części TIRami to tylko
niektóre objawy fatum, które wisi nad małym miastem na granicy. Jeżeli władze tego miasta, a także
jego mieszkańcy, nie umieją sobie z takimi problemami poradzić, dlaczego miałyby ich zaprzątać idee
wolnej sztuki i artystów.
Żyjemy w czasach kiedy nic nie jest pewne
i wszystko jest możliwe.Znaleźliśmy się w punkcie
zwrotnym.Pojęcia, które jeszcze niedawno wydawały się dane raz na zawsze, przestały być aktualne i nie za dobrze wiemy, co obecnie znaczą.
Dotychczasowy obraz świata zmienia się gwałtownie. Kształtują go elektroniczne media, podlegamy mu nawet jeżeli nie mamy dostępu do internetu i programowo nie oglądamy telewizji.Granice,
które wydawały się nienaruszalne, są przekraczane
niepostrzeżenie, jakby mimochodem, bez żadnych
formalnych ceregieli. Nie rozpoznajemy już okolicy,
w której się wychowaliśmy. Domy naszych rodziców
są przeznaczone do rozbiórki. Tożsamość okazała
się płynna, zakwestionowano istnienie naszego
indywidualnego ja. Jesteśmy głównie konsumentami, pionkami w strategicznych grach bezdusznych
systemów i marketingowych kampanii. Podupadłe
imperia kontratakują przy pomocy masowej, teraz
już głównie elektronicznej propagandy i wynajętych
zbirów, których oględnie nazywa się separatystami.
Nasze ruchy są monitorowane. Nasze rozmowy
telefoniczne są podsłuchiwane Jesteśmy także, niestety,statystami a to w filmie katastroficznym a to
w politycznym thrillerze i przypadkowo możemy
zginąć w strzelaninie na ulicy. Żyjemy podobno
w czasach posthistorycznych, postreligijnych, postpolitycznych, postdramatycznych a nawet postludzkich. Ale w gruncie rzeczy niewiele się zmieniło
od czasów Fryderyka Schillera, który 220 lat temu,
w epoce głębokiego kryzysu i przełomu w cywilizacji zachodniej, w „Listach o estetycznym wychowaniu człowieka” napisał:
... sztuka jest córką wolności i chce być posłuszna jedynie
konieczności duchowej, nie zaś podążać za przymusem
potrzeby materialnej. Teraz jednak panuje materialna
Żegnaj książę czeka na mnie projekt kanalizacji
potrzeba naginając upadłą ludzkość pod swoje tyrańi dekret w sprawie prostytutek i żebraków
skie jarzmo. Pożytek jest wielkim bożyszczem epoki,
muszę także obmyślić lepszy system więzień
mają mu służyć wszystkie siły i hołdować wszystkie
gdyż jak zauważyłeś słusznie
talenty. Na tej prostackiej szali duchowa zasługa sztuki
Dania jest więzieniem
nie ma żadnej wagi i – pozbawiona wszelkiej zachęty –
Odchodzę do moich spraw Dziś w nocy urodzi się znika z hałaśliwego targowiska epoki.
gwiazda Hamlet Nigdy się nie spotkamy
Niestety, ta diagnoza Fryderyka Schillera nie
to co po mnie nie będzie przedmiotem tragedii
straciła nic na swojej aktualności i powinniśmy sięgnąć do lektury jego „Listów o estetycznym wychoNiestety, jak się okazuje, w małym mieście waniu człowieka”, aby rozważyć czy również jego
na granicy nawet projekt kanalizacji może być tra- zalecenia mogłyby być dziś użyteczne także dla nas.
giczny. Wieloletnia realizacja przebudowy systemu
kanalizacji, zatruwanie miasta toksycznymi pyłami
Cieszyn, 4 czarwca 2014 roku
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Jakub Škorpil

Meze havlovské divadelní interpretace
a sebeinterpretace jako paradox svobody
(několik nesourodých poznámek)
Titulek, který jsem pro svůj příspěvek zvolil, by
samozřejmě bylo možné vyjádřit mnohem prostší
formou. Totiž: jak a o čem dnes hrát Havla.
Řeknu-li, že právě v tom spočívá snad největší
paradox svobody spojený s Havlem divadelníkem,
jsem si vědom toho, že opakuji banalitu a známou
věc. Ovšem to, že tento problém známe a umíme ho
pojmenovat, ještě neznamená, že se s ním nemusíme znovu a znovu utkávat.
Po stránce formální je třeba se ptát nakolik je
formát modelové či absurdní dramatiky stále aktuální a nakolik je schopný plnohodnotně promlouvat k současnému divákovi a vypovídat něco o naší
době.
Odpověď není až tak složitá a předpokládám, že se
nebudete zlobit, když si zde vypůjčím slova samotného Václava Havla. V roce 1992 totiž podobná
otázka padla na besedě se studenty a pedagogy
DAMU a pražské divadelní vědy. Václav Havel tehdy
odpověděl: „Základní princip absurdního divadla, zdá
se mi, patří do této civilizační éry a nějakým způsobem
ji zrcadlí. Princip je spíš v tom, že je v podstatě všechno
postaveno do otázky. Všechno je zproblematizováno
a jakýsi ohromný otazník je učiněn nejen nad samotnou podstatou našeho bytí, smyslem našeho pachtění,
ale i nad smyslem pozdravu, nebo jakéhokoli životního
detailu nebo situace. /.../ Absurdní divadlo má prostě
schopnost ozvláštnit a zproblematizovat cokoliv. Ale
to neznamená, že je nihilistické a že říká, že nic nemá
smysl. Kdyby nic nemělo smysl, tak by nemělo smysl
ani psát absurdní hry. Tím se pouze vybízí člověk, aby
se zamyslil nad vším, i nad tím, nad čím se běžně nezamýšlí.“
Vymezuje-li autor formu takto obecně a otevřeně, situaci svým inscenátorům tím nijak neusnadňuje. O to spíš se musí sami sebe ptát na co se
ptát a promýšlet nad čím se zamýšlet.
O čem tedy dnes Václava Havla hrát? Jak s ním
nakládat jako s autorem a jako s fenoménem v době,
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která je svobodná a na první pohled neomezující?
Cestou zdánlivě nejmenšího odporu je inscenovat ony hry tzv. po liteře s pocitem (mnohdy
domnělé) věrnosti autorovi. Tento postup sice redukuje aktuální společenský dosah Havlova díla, zároveň ale nechává vyniknout jeho literárním kvalitám.
Nenarušuje totiž autorovu pečlivě budovanou konstrukci (sám hovořil o architektuře) textu a dovoluje
více se soustředit na typickou jazykovou a syntaktickou kompozici. Forma jazyka je zachována, jeho
obsah už však méně. Fráze je sice věčná a v zásadě
nevymýtitelná, nicméně její obsah i podoba se mění.
A tak třeba charakteristická frázovitá mluva partajních úředníků a kádrů, jak ji Havel použil například v Zahradní slavnosti a Vyrozumění, působí sice
i dnes směšně, ale nikoli hrozivě a nepříjemně povědomě. Proto také soudobí aktualizující inscenátoři,
a vlastně i Havel sám v Odcházení (tedy hře, kterou
je třeba považovat za zvláštní a ke které se později dostanu samostatně), spatřují nejčastěji právě
v nalezení onoho nového mechanismu a formy fráze
cestu jak hry přiblížit současnému divákovi.
Dříve však než se o tomto typu inscenací rozhovořím šířeji, dovolte mi uzavřít ještě několika postřehy
pomyslnou kapitolu předešlou. Je zvláštní a pozoruhodné, jak takový Havel zbavený „pout“ časovosti a politických jinotajů dokáže působit jako originální komediograf velmi moderního střihu. Vnitřní
mechanismus jeho textů a jeho specifický jazyk,
který je unikátní jak lexikem, tak výstavbou a variací jednotlivých replik, umí i dnes spolehlivě bavit.
Tato poloha Havla komediografa – jakkoli je třeba
historicky logická příbuzností jeho textů s absurdní
dramatikou a nejspíš i raným vlivem Ivana Vyskočila a dalších – bývá často neprávem přehlížena.
A přitom vzpomínám namátkou na Krobovu inscenaci Ztížené možnosti soustředění v Divadle Na
zábradlí, která se pod jeho pečlivou a střídmou režií
stala – v tom nejlepším slova smyslu - dokonalou

situační fraškou. Přispěli k tomu tehdy bezpochyby
i skvělí herci v čele s Jiřím Ornestem, jehož mimochodem osobně považuji za jednoho z nejlepších
havlovských herců.
Zmínil jsem již soudobé aktualizace Havlových
her. Zde si jako pars pro to vezmu Pařízkovu inscenaci Zahradní slavnosti v pražském Národním divadle. Pařízek se po právu proslavil moderními angažovanými inscenacemi v Divadle Komedie a čekalo
se, že jeho Zahradní slavnost přinese nové generační čtení Havla. Dopadlo to tak – omlouvám se za
ten hrubě neodborný výraz – napůl. Pařízek měl to
zvláštní a výhradní právo, že mohl do textu zasahovat (což jinak jak sám Havel, tak nyní jeho dědicové neradi vidí). Byl tedy svobodnější, než bývají
ostatní inscenátoři. Ovšem byla to – opět – svoboda paradoxní. Pařízek s dramaturgyní Ulrichovou do textu poměrně razantně zasahovali: přesouvali repliky, krátili je, někdy i přepisovali a vypustili
dokonce postavu ředitele, jejíž part částečně předali
Ferdovi Plzákovi. Ten se vůbec v inscenaci stal klíčovou postavou, když právě přes něj došlo k pokusu
o nalezení oné nové podoby fráze. Již nikoli (sebe)
vážná solidní fráze úřednické vrstvy, ale vyprázdněná a zahlcující řeč bavičů a (populistických) manipulátorů davu. Proto se také Ferda většinou neobrací k Hugovi či kolegům, ale přímo do publika, které
tráví většinu inscenace v rozsvíceném sále kde
je adresně atakováno. Duel Hugo Pludka a Ferdy
Plzáka tak není soubojem o postavení v systému,
ale bojem o moc nad davem. Bojem ve kterém se
Hugo samozřejmě ztrácí, popírá - tak jako u Havla
– svou identitu a sám se rozpouští v davu, který
se ubavil k smrti. Možná chtěl Pařízek hrát o manipulativnosti průměru, možná chtěl – s odpuštěním - nastavit zrcadlo obyčejnému češství (když
právě českou linku akcentoval – i pomocí přidané
árie „můj drahý český národ neskoná“ – ve scénách z rodiny Pludkových). Možná. To vše totiž konstruuji až zpětně, z odstupu. Smutná pravda totiž
je ta, že v hledišti jsem vnímal především, jak svoboda v nakládání s textem, může vést k tomu, že co
je jednou dekonstruováno, jen těžce bývá opět konstruováno. Svoboda měnit, ovládat a přizpůsobovat
si je totiž záludná a paradoxní.
Zbývá mi ještě zastavit se u slíbeného Odcházení a naplnit tak tu část titulu mého příspěvku,
která mluví o sebeinterpretaci. V Odcházení totiž
ono úběžné téma paradoxu svobody, ke kterému
se možná až umanutě (a doufám, že nikoli jen
otravně) vracím, nabývá hned několikeré podoby.
Havel jako dramatik poprvé tvoří ve svobodných
podmínkách. Snad poprvé ve svém životě nemusí

psát jinotajně, chce-li komentovat dobu a společnost. Je ale opravdu svobodný? A je tato svoboda
jednoznačně výhodou? Ztrácí-li se to, co lze zjednodušeně a povšechně nazvat nepřítelem, chybí-li ona ohraničující a limitující zeď, o kterou ale lze
- opět vlastně paradoxně – tematickou stavbu hry
opřít, je autor vydán do velké míry napospas, musí
stavět jakoby z ničeho, z prázdna. Případně se opírat
o (a do) terčů, které nejsou obecně a bezvýhradně
(na rozdíl od totalitní moci) sdíleným zlem. Jeho
tvorba se nutně stává osobnější. A hůře se hledá
cesta k vystižení obecnějších témat a postižení univerzálnější lidské situace. Lze se pak divit, že podle
mnohých je základní konstrukce tohoto jeho textu
slabší? Že někteří vidí Viléma Riegra jako jen málo
ironický portrét Havla-prezidenta a že třeba považují za zbytečně popisné detaily jako je bulvární
deník Fuj, či jen chatrně maskovaný Václav Klaus?
Havel tedy v Odcházení před námi stojí sám,
konečně snad svobodný. Zdá se mi to, nebo je podstatně hravější než dříve? Struktura Odcházení je
přetržitá, těkavější, narušovaná citáty a citacemi
a tříštěná gagy. Je výrazně neuctivější a v mnoha
ohledech dryjáčničtější. (Což vše jen umocňuje její
filmová adaptace.) Změnil se Václav Havel a změnila se doba. Havel dramatik si hraje. Hraje si sám
se svým obrazem, hraje před ostatními a hraje si
s ostatními. Je jiný: jaksi méně vyzrálý, snad dokonce
– byla-li zmíněna ona hravost – dokonce dětinštější.
A možná právě že to, že Havel sám nám nenabídl
toho „starého dobrého“ Havla, nás mnohé – jistě
neprávem – Odcházení popuzovalo a dráždilo.
Jako bychom se zde kolem toho tématu neustále
točili, jakoby se – jako havlovské refrény – neustále
vracel. Paradox svobody spočívá v největší míře
v tom, že jsme sami. Neexistují jasné limity, jsme
neustále nuceni se rozhodovat, musíme permanentně svobodně volit. Ve svobodě se extrémně zvyšuje míra osobní zodpovědnosti. Svoboda je krásná
i hrozivá tím, jak je nejistá a zdánlivě bezbřehá. Neustále se musíme ptát nejen po věcech obecných, ale
i zcela konkrétních a jednotlivých. A nenalézat rychlé
odpovědi. A nejspíš právě v tom nám může být Havel
divadelník a dramatik stále cenný. Nikoli v odpovědích, ale v otázkách. Tedy v ponoukání k tomu – vrátím-li se ještě jednou a již naposledy k onomu citátu
z roku 1992 – aby se člověk zamyslil nad vším, i nad
tím, nad čím se většinou nezamýšlí.
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Juliana Beňová

Nastala sloboda komentovať realitu

Nad slobodou tvorby v zmysle odhaľovania
súčasnej politickej reality sa zamýšľame na pozadí
dvoch slovenských inscenácií. Tou prvou je inscenácia Karpatský thriller, ktorú v novembri 2013
uviedla Činohra Slovenského národného divadla
a druhou je inscenácia nezávislého Divadla SkRAT
Proces procesu procesom (Pôjdeš do basy? Hajzel!)
predstavená v A4 – priestore súčasnej kultúry 25.
februára 2013. Spomínané inscenácie považujeme
na slovenskej profesionálnej divadelnej scéne za
emblémové v rovine reflexie spoločensko-politickej reality a otvorenej kritiky závažných spoločenských problémov.
Kde to žijeme a kam spejeme? Dokedy budeme
niesť bremeno rozhodnutí našich spoluobčanov
s právom voliť a byť volený? Budeme donekonečna
závislí od politických, lobistických a finančných
skupín? Dočkáme sa niekedy spravodlivého súdneho procesu? V poslednom čase si až príliš často
kladieme tieto a podobné otázky. Väčšinou však iba
mykneme plecom, pokrútime hlavou a povzdychneme. Vypneme rádio, odložíme noviny a mávneme rukou. Neveríme, že niečo sa môže zmeniť,
a preto ani nečakáme, že dostaneme odpoveď.
Takéto otázky však treba brať vážne! Do istej miery
sa na ne pokúsili odpovedať na scéne Činohry Slovenského národného divadla, keď prostredníctvom
korupčného škandálu z deväťdesiatych rokov 20.
storočia otvorili viacero problémových tém dneška
a pokúsili sa hľadať riešenia.
Pred niekoľkými rokmi priniesol mesačník OS1
1 Časopis OS – Občianska spoločnosť je platformou Nadá-

cie otvorenej spoločnosti; fórum občanov, ktorým nie je ľahostajný osud spoločnosti, štátu a udalostí bytostne sa ich dotýkajúcich; v každom čísle môže čitateľ nájsť štúdie renomovaných slovenských a zahraničných autorov z oblasti sociálnych
a humanitných vied, z politológie, mnohé rozhovory, recenzie,
eseje či glosy; šéfredaktor časopisu: Jozef Buzalka; reakčná

42

články o rozsiahlej korupcii na najvyšších miestach
štátneho aparátu – zverejnil mená lobistov (straníkov i poslancov parlamentu), názvy firiem i rozdiely medzi skutočnou a nadsadenou cenou výrobkov (ktoré si firma delila s lobistami). Novinár a publicista Eugen Gindl sa rozhodol poukázať na praktiky
firmy zaoberajúcej sa výrobou najmodernejšej zdravotníckej techniky, ktorá vďaka sofistikovanému
podplácaniu vyhrala viaceré štátne zákazky a mohla
tak niekoľkonásobne predraženú techniku predávať do štátnych nemocníc. Materiálu odhaľujúcemu
veľkú korupčnú kauzu, klientelizmus i tieňovú ekonomiku dal podobu filmového scenára a ponúkol
ho slovenským televíziám. Tie ho odmietli uverejniť
a rovnako pochodil aj u vydavateľov denníkov a týždenníkov. Nasledovali výhražné telefonáty a osobné
invektívy. V konečnom dôsledku mala jeho aktivita
takmer nulový efekt – firmu nikto nežaloval, riaditeľov nemocníc a vládnych úradníkov nik nesúdil. A hoci po rokoch celá kauza zapadla prachom,
rozhodol sa tému spracovať formou divadelnej hry.
Do súťaže o pôvodnú slovenskú hru (vedenie Činohry SND ju vypísalo v roku 2010) zaslal nerealizovaný televízny scenár, ktorý tvorcovia inscenácie
akceptovali ako námet divadelnej hry a v spolupráci
s autorom postupne vytvorili jej konečnú podobu.
Dramaturgovia Martin Porubjak a Peter Kováč spolu
s režisérom Romanom Polákom zbavili text opisnosti a reflexívnych monológov, zmenili prostredia, pripísali „bulgakovovské“ motívy a pozemský
boj medzi dobrom a zlom ozvláštnili súbojom mystických postáv. Pôvodný záver, keď hlavná hrdinka
Zuna len rezignovane konštatuje, že komédia sa
skončila, zmenili na apelatívnu výpoveď, v ktorej
deklamujúci chór ostro kritizuje súčasnú politickú
moc. Zamýšľanú dokumentárnu drámu pretvorili
rada: Martin Bútora, Péter Esterházy, Adam Michnik, Martin
Muránsky, Péter Nádas, Petr Pithart, MIchal Stehlík, László
Szigeti (predseda) a Martin M. Šimečka.

na politické divadlo, ktoré na Slovensku stále chýba.
A hoci jeho priestor nezaplnili absolútne, urobili
aspoň prvý krok.
Osobnú novinársku skúsenosť transformoval
autor hry do hlavnej hrdinky, investigatívnej novinárky Zuny. Tá už dávnejšie zanechala pôvodné
povolanie a založila si reklamnú agentúru. Unavená
štyridsiatnička stratila záujem o odhaľovanie veľkých káuz a rezignovala na spoločenské problémy.
Venuje sa svojej firme a priateľke, až kým ju z apatie
voči veciam verejným nevytiahne Harlekýn, ktorý jej
poskytne materiál o rozsiahlej korupcii v najvyšších
politických kruhoch. Ponúkne jej dokumenty svedčiace o podplácaní a klientelizme, ktoré v krajine
praktizuje veľká nadnárodná firma S predávajúca
zdravotnícku techniku. Žurnalistka sa rozhoduje, či
má zmysel zaoberať sa získaným materiálom. Aby
sa odhodlala k činom, pridajú jej inscenátori dostatočne silný motív – jej priateľka Naďa má nádor
v mozgu a akútne potrebuje vyšetrenia práve na
takých prístrojoch, aké dodáva do nemocníc spomínaná firma. Prístroje sú drahé a väčšinou nefunkčné
(veď za opravy sa fakturujú ďalšie sumy), na magnetickú rezonanciu sa čaká celé mesiace. A to je pre
Zunu impulz k ďalšiemu konaniu, ktoré istým spôsobom koriguje Deus ex machina (alebo niektorá
z jeho reinkarnácií – Anjel, Harlekýn, Insajder firmy
S), zjavujúci sa vždy vo chvíli Zuninho pochybovania.
Inscenátori často využívajú princíp scudzovacieho
efektu, keď Anjel svojím komentárom a konaním
formuje a posúva dej. Je akýmsi antickým demiurgom ovládajúcim nitky postáv i deja, avšak napokon príbeh neuzatvára on, ale Zuna. Napriek viacerým invektívam, zastrašovacím metódam a vyhrážkam sa bývalá novinárka predsa len rozhodne dokumenty zverejniť a upozorniť na nekalé politické
praktiky. Otvorene vystúpi proti zlu, ktoré vraždí
hlavne slušných občanov. Nevzdáva sa, ani keď
verejne zaútočia na jej lesbickú priateľku Naďu, ani
keď ovládnu jej najbližšieho spolupracovníka Džonyho a dokonca ani vtedy, keď jej autor nenapíše
záverečný monológ. Má ešte dostatok síl, aby si ho
vytvorila sama. Dáva mu podobu modlitby k finančným skupinám a s ohromnou razanciou ho prednesie divákom v už rozsvietenej sále spolu s ostatnými
hercami. Je to najsilnejší moment inscenácie. Prostredníctvom modlitby herci prosia finančné skupiny,
ktoré ovládajú Slovensko, o umiernenosť v kradnutí a podvádzaní, aby aj obyčajným ľuďom dovolili aspoň dýchať a žiť. Ich záverečná replika „vy
finančné skupiny, ktoré vlastníte tento štát, odpustite nám, že chceme žiť a dýchať vzduch, ktorý patrí
vám“, vyznieva možno ironicky, ale žiaľ pravdivo.
Inscenácia je vystavaná na slede pomerne rýchlych (až filmových) strihov, má prirodzený dejový

spád a osobitú formu – nemožno ju žánrovo zaradiť. Realita sa tu mieša s mystikou, s groteskou až
fraškou, politickým divadlom, surrealizmom, tragikomédiou, symbolizmom, čo však nijako neuberá
na kvalite inscenácie, skôr naopak. Nejednoznačné
žánrové určenie umožňuje striedanie hereckých
techník, a tak na scéne vidíme prvky civilného
herectva (tlačová konferencia, výstupy Hrobára),
štylizovaného (konverzácia na plese) i realistického.
V zložitom divadelnom tvare, v ktorom súbežne vnímame „hru“ i „hru na hru“ (ohlásenie prestávky, tlačová konferencia, záverečný chór) je všetko v rukách
hercov. Najväčší priestor sa ušiel Zuzane Fialovej,
ktorá v role novinárky Zuny odkrýva široký diapazón svojich hereckých schopností. Navonok pokojná
a vyrovnaná koná vo väčšine výstupov racionálne,
vecne a konkrétne. Nervy stráca len v situácii, keď
cíti ohrozenie a bezmocnosť. Vtedy v nej prevládne
živelnosť a nekompromisnosť – rovnako ako jej
menovkyňa zo Švantnerovej novely ide bezhlavo za
svojím cieľom a je zrejmé, že neustúpi za žiadnych
okolností. Z inscenačného hľadiska majú jej výbuchy
hnevu svoju logiku. Nasleduje po nich zásadný zvrat.
Už to nie je herečka, ale občianka, ktorá si uvedomuje bezmocnosť jednotlivca voči systému, ale
aj napriek tomu presadzuje svoj názor a rozhodne
sa bojovať i vtedy, keď odišli aj tí najodvážnejší.
Odpor voči vládnucej moci a korupčným praktikám
presahuje dramatickú postavu a Fialová deklamuje
záverečné repliky už ako občianka problematickej
spoločnosti. Jej herecké výrazové prostriedky majú
bohaté obsahové zázemie aj bez veľkých gest a prehnaných emócií – divadelnú formu využíva na vyjadrenie vlastného občianskeho postoja. Ako vyjadrila
v jednom z rozhovorov, obáva sa, že opäť sa vrátila
doba strachu niečo povedať, pretože dnes síce človeka nezavrú, ale „budú sa s Vami súdiť o strašné
peniaze, a to je novodobý terorizmus súčasnej politiky“2. A tak už nielen Zuna, ale najmä Zuzana Fialová sa stáva tým pomyselným demiurgom ťahajúcim nitky inscenácie, prostredníkom medzi javiskom
a hľadiskom, platformou, na ktorej začína otvorený
dialóg o stave našej spoločnosti.
Pocity z fungovania spoločnosti transformovali inscenátori do divadelnej formy, aby pomocou
udalostí z deväťdesiatych rokov3, keď premiérom
2 Citované z rozhovoru venovanom inscenácii Karpatský thriller,
ktorý bol odvysielaný 13. decembra 2013 o 19,40 v Rádiu Slovensko.
3 Deväťdesiate roky na Slovensku sú rokmi vlády pre-

miéra Vladimíra Mečiara (1992 – 1998). Na vykreslenie
tohto obdobia uveďme len niekoľko faktov, ktoré sa spomínajú ako leitmotív aj v inscenácii – počas takzvanej noci
dlhých nožov v roku 1994 Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) za noc ovládlo štátne firmy a iné dôležité posty;
syna prezidenta Michala Kováča v roku 1995 zavliekli do
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Slovenska bol Vladimír Mečiar4, vypovedali o súčasnosti.Cieľom inscenácie je otvárať verejnú diskusiu o problémoch, ktoré sa nás bytostne dotýkajú
– ako odstrániť korupciu, ako zmeniť problematické justičné prostredie, ako riešiť „transparentnosť“ vo verejnom obstarávaní či obsadzovaní pozícii vo verejnom sektore. S odstupom desaťročia tak
vznikla hra, pri ktorej si diváci uvedomia, že hoci
sa vymenilo niekoľko vládnych garnitúr, v princípoch fungovania štátu sa vlastne nič nezmenilo. Po
odchode Mečiarovej vlády došlo síce k demokratizácii štátu a posilneniu právomoci niektorých inštitúcií,
nedošlo však k zásadnému zníženiu úrovne klientelizmu, rodinkárstva a korupcie. Chod štátu majú
v rukách rovnaké (alebo veľmi podobné) finančné
skupiny ako kedysi, korupcia a klientelizmus sa
Rakúska, únos pravdepodobne organizovala Slovenská informačná služba; v Bratislave vybuchlo auto s Róbertom Remiášom, priateľom korunného svedka v prípade únosu Kováčovho
syna; v roku 1996 nezákonne zbavili mandátu poslanca Františka Gauliedera; minister vnútra Gustav Krajči v roku
1997 zmaril referendum o vstupe do NATO a priamej voľbe
prezidenta; Mečiar amnestoval činy súvisiace s únosom prezidentovho syna.

4 JUDr. Vladimír Mečiar, Dr. h. c. (* 26. júl 1942, Zvolen) – do politického života vstupuje v roku 1962, kedy sa stáva členom KSČ; zo
strany bol vylúčený v roku 1970; neskôr nastúpil ako tavič do Závodov ťažkého strojárenstva v Dubnici nad Váhom; diaľkovo študoval na
Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; po ukončení
štúdií v roku 1974 nastúpil do závodu Skloobal Nemšová, kde pracoval ako podnikový právnik; v roku 1990 vyhráva „konkurz“ na ministra
vnútra, ktorý vyhlásilo demokratické hnutie VPN; po prvých slobodných voľbáchvytvorila vládu na Slovensku koalícia VPN, KDH a Demokratická strana – stáva sa jej predsedom v rámci česko-slovenskej
federácie (vo funkcii pôsobil od 27. júna 1990 do 23. apríla 1991);
začiatkom roku 1991 sa dostáva do sporu s vedením VPN, odchádza z hnutia a vytvára vlastnú platformu Za demokratické Slovensko (VPN-ZDS); koncom marca 1991 ho parlament odvolal z funkcie
predsedu vlády; platforma ZDS sa transformuje na politickú stranu
Hnutie za demokratické Slovensko(HZDS), bol zvolený za predsedu
strany; vo voľbách 1992 víťazí HZDS – 24. júna 1992 sa stal znova
predsedom vlády Slovenska (najprv v rámci Česko-Slovenska, od 1.
januára 1993 samostatného Slovenska); úrad zastáva do 14. marca
1994, kedy bola jeho vláda odvolaná a nastúpila vláda Jozefa Moravčíka; tretí a poslednýkrát obsadil post predsedu vlády(od 13. decembra 1994 do 29. októbra 1998) po voľbách koncom roka 1994, kedy
vládne v koalícii spolu so Slovenskou národnou stranou a so Združením robotníkov Slovenska a otvorene porušuje všetky známe pravidlá demokratického a ústavného výkonu moci; len tesné víťazstvo
vo voľbách 1998 mu neumožní vytvoriť koalíciu, a tak sa predsedom
vlády stáva Mikuláš Dzurinda (ako kandidát koalície Slovenská demokratická koalícia); vzdáva sa funkcie poslanca, na jeho miesto nastúpil
ako náhradník Ivan Lexa; pod jeho vedením zvíťazilo HZDS aj vo voľbách v roku 2002, ale znovu nebolo schopné vytvoriť vládu, zostalo
naďalej v opozícii; neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách
v rokoch 1999 a 2004; v roku 2003 bola strana HZDS premenovaná
na Ľudovú stranu – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS–HZDS);
vo voľbách v roku 2010 ĽS–HZDS nezískala ani 5% hlasov, do parlamentu sa nedostala; po poslednom volebnom fiasku sa na verejnosti
neukazuje.
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rozrastajú ako imelo.Teória menšieho zla z deväťdesiatych rokov sa neosvedčila. Menšie zlo môže
byť nebezpečnejšie než to veľké, pretože ho najprv
neberieme príliš vážne. Ono nám však dokáže zmutovať do obrovských rozmerov, ako na to (v aktualizovaných obmenách) upozorňuje Zuzana Fialová
v postave Zuny: „O desať rokov to bude presne také
isté, ak nie horšie. Lebo tu bude jeden mutant vedľa
druhého. Mečiarov mutant, Dzurindov mutant, Ficov
mutant. To bude jedna krajina mutantov. Len Harabin
nebude mať mutanta, ten je nesmrteľný!“. Jej slová
sú absolútne presné. Pätnásť rokov po páde mečiarizmu sa na Slovensku skutočne takmer nič nezmenilo.V rebríčkoch konkurencieschopnosti, podnikateľského prostredia, prílevu priamych zahraničných
investícií či pozitívnych ekonomických ukazovateľov je Slovensko pravidelne na chvoste, ale v rebríčkoch korupcie, nevymožiteľnosti práva či prepadu
prostriedkov z európskych fondov sa drží na prvých
priečkach. Ľudia volajú po zmene, po odchode viacerých politikov, po spravodlivosti v súdnych konaniach, avšak stále cítia, že ostávajú len komparzom,
ktorého jedinou úlohou je legitimizovať výmenu
osadenstva v komnatách na hradnom vŕšku.
Pridanou hodnotou inscenácie je aj inscenačný
bulletin kopírujúci (v tom najlepšom zmysle slova)
denník SME, z hľadiska formálneho i obsahového.
Novinové články, komentáre, rozhovoryi recenzia
inscenácie sú rozsiahlou glosou súčasného politického i spoločenského života. Bulletin obsahuje aj
samotný text hry, a tak divák môže posúdiť mieru
umeleckej invencie a vklad celého tvorivého tímu do
výslednej podoby inscenácie. Napríklad, v rubrike
Rozhovor týždňa pod titulkom Slovenské noviny naurážali až hrôza! si diváci prečítajú fiktívny rozhovor
s predsedom Najvyššieho súdu a zároveň futbalovým rozhodcom. Jeho meno síce nie je v texte explicitne uvedené, ale všetky indície vedú ku kontroverznému slovenskému politikovi Štefanovi Harabinovi5, známemu aktérovi deväťdesiatych rokov,
5 JUDr. Štefan Harabin (* 4. máj 1957, Ľubica) – študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1976 – 1980);
sudcovskú prax začínal ako justičný čakateľ Krajského súdu v Košiciach v roku 1980; do funkcie sudcu z povolania bol zvolený 1. januára 1983 – ako sudca pôsobil na Okresnom súde v Poprade, od roku
1990 na Krajskom súde v Košiciach a od roku 1991 ako sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; v rokoch 1998 – 2003 bol predsedom Najvyššieho súdu;od 4. júla 2006 do roku 2009 bol ministrom
spravodlivosti Slovenskej republiky (na post ho nominovala Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko); 22. júna 2009 bol zvolený Súdnou radou SR na post predsedu Najvyššieho súdu SR – voľbu
sprevádzali protesty; ako minister spravodlivosti sa pokúšal zrušiť
Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry; v októbri 2006 v priebehu dvoch dní odvolal sedem predsedov krajských či okresných
súdov, pričom sa zameral najmä na súdy, ktoré najviac spolupracovali s predchádzajúcim vedením na zavádzaní reformy súdnictva;

ale aj súčasnej politickej a súdnej moci. A práve
tento v bulletine „nemenovaný sudca“ (jeho meno
na javisku predsa len zaznie), ktorý predstavuje pre
istú časť slovenskej spoločnosti synonymum krivenia práva a spravodlivosti a prznenia súdnej moci je
dôkazom inscenačnej premisy, že za dvadsať rokov
na slovenskej politickej scéne a v súdnictve došlo
skutočne len k nepatrným zmenám.
Ambíciou tvorcov nie je vyháňať ľudí do ulíc,
vyzývať k verejným protestom či nabádať k násilným činom. Uvedomujú si, že diváci – občania sami
nevedia, čo ešte treba urobiť, aby žili v skutočne
demokratickej, otvorenej, morálnej spoločnosti.
Nemyslia si, že inscenácia vyburcuje závažné spoločensko-politické premeny, ale veria, že môže aspoň
motivovať konanie ľudí – aby sami neboli korupční,
aby upozorňovali na problémy, aby nemali strach
odhaľovať pravdu. Inscenátori majú len jediný cieľ –
otvoriť ľuďom oči a donútiť ich premýšľať. Uvedomiť
si, že my sami nesieme zodpovednosť za prostredie
a podmienky, v ktorých žijeme. Ale to je asi to najťažšie, lebo nič nebolí tak veľmi ako myslieť. Inscenáciou Karpatský thriller rozvírili tvorcovia stojaté
vody dlhotrvajúcej občianskej letargie voči veciam
verejným a divadelnej ilúzii vystavili politikum. Je
zaujímavé, že sa tak udialo práve v štátnej príspevkovej organizácii, ktorá je v priamom riadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Reprezentatívna národná kultúrna inštitúcia uviedla dielo, ktoré
otvorene pranieruje súčasnú politickú moc, kritizuje klientelizmus, upozorňuje na korupčné kauzy
a aféry politikov, aby demonštrovala aktuálny stav
slovenskej society. Je to možno malý krok na ceste
k systémovým zmenám v spoločnosti, ale veľký
krok po slovenskom javisku nasmerovaný k budovaniu nových mizanscén v parlamentnom divadle.
Iná situácia v otváraní závažných celospoločenských problémov a v uvádzaní aktuálnej tematikyna
javisko je v Divadle SkRAT. Tvorcovia známeho bratislavského divadla SkRAT6 už dlhodobo zaujímajú
vo svojich hrách stanovisko k súčasnej spoločensko-politickej situácii a nahlas pomenúvajú pálčivé
spoločenské problémy. Členovia divadla si „už od
úplného začiatku zvolili cestu undergroundu, ktorý
vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu končí 23. júna 2014 – v máji
opäť kandidoval na post predsedu, avšak neúspešne; do druhej voľby,
ktorá sa má uskutočniť do štyroch mesiacov sa už nemôže prihlásiť,
ale ešte môže kandidovať za predsedu Súdnej rady.
6 Divadlo SkRAT je nezávislé autorské divadlo; pracuje predovšetkým so svojimi témami a textami, ktoré vznikajú zväčša priamo na
skúškach; autormi a spoluautormi inscenácií sú tak všetci na skúške
prítomní herci; nadväzuje na činnosť združenia Pre súčasnú operu;
je jedným zo spoluzakladateľov A4 – asociácie združení pre súčasnú
kultúru.

otvorene kritizuje“7 a prebrali úlohu akéhosi „spoločenského divadelného komentátora“8. V ich inscenáciách pohybujúcich sa na hranici činohry a performancie herci často pretavujú do textov svoje individuálne názory a občianske postoje, aby prostredníctvom jednotlivých výstupov či etúd reagovali na pálčivú spoločenskú problematiku. Z tých posledných
je takou už spomínaná inscenácia Proces procesu
procesom (Pôjdeš do basy? Hajzel!) voľne inšpirovaná
románom Franza Kafku Proces, v ktorej sa ponorili
do slovenského justičného prostredia v úsilí zachytiť obyčajného občana v zúfalom zápase o spravodlivosť a rovnako ukázať aj skorumpovaný a nemorálny svet vysokopostavených sudcov a právnikov.
Mozaikový príbeh zachytávajúci osudy obyčajných
ľudí, ale aj predstaviteľov súdnej moci má v každom
obraze spoločného menovateľa – boj jedinca proti
skorumpovanému štátnemu aparátu. A hoci inscenátori hneď v úvode upozorňujú, že „postavy a udalosti v tejto inscenácii sú vymyslené“, vzápätí dodávajú, že akákoľvek podobnosť s reálnymi postavami
a udalosťami „však s najväčšou pravdepodobnosťou
nebude čisto náhodná“9.V jednotlivých výstupoch
tušíme konkrétne justičné kauzy a procesy, ktoré
sú jasným svedectvom krachu slovenského súdnictva. Narážky na súčasné kauzy – parlamentný
výstup predsedu Najvyššieho súdu Harabina, večierok slovenských sudcov v štýle devínskeho masakru
či dokument natočený skrytou kamerou – len zreteľnejšie dokresľujú obraz slepej slovenskej justície. Viaceré sémantické kódy podčiarkli inscenátori
aj scénografickým riešením – využívajú zrkadlové
dvere, v ktorých sa odrážajú herci i diváci. Divák sa
tak stáva nielen očitým svedkom jednotlivých prípadov a káuz, ale aj spoluvinníkom. Je vinný, pretože nezasiahol. Dovolil, aby sa veci udiali tak, ako
sú prezentované na javisku. Duševne vyprázdnená
spoločnosť nemá síl na ďalší boj. Podarí sa inscenátorom vyriešiť túto situáciu? Dnešné súdnictvo už
totiž nie je výkonom práva, je zmesou nespravodlivých a absurdných rozhodnutí, rodinkárstva, korupcie a agresívneho primitivizmu. Jednotlivec je bezmocný voči súdnej moci a jeho hlas volajúceho po
spravodlivosti zaniká na púšti. A hoci ani SkRATovci
neponúkajú riešenie, predsa sa len rozhodli nepríjemné otázky položiť a pomenovať celospoločenský
problém. Maximálne sa sústredili na vypovedanie
závažných tém, aby divákom pripomenuli občian7 Citované podľa PROCHÁZKA, Tomáš. Všetci sme Jozef K. In Svět
a divadlo, 03/2013, str. 89 – 92.
8 Citované podľa PROCHÁZKA, Tomáš. Všetci sme Jozef K. In Svět
a divadlo, 03/2013, str. 89 – 92.
9 Citované z internetových stránok Divadla SkRAT http://www.skrat.
info/predstavenie/proces-procesu-procesom.
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sku zodpovednosť za chod a fungovanie štátu.
Vďaka presnej dávke drzosti, nebojácnosti a originálnej forme vytvorili zmysluplný divadelný tvar,
ktorý svojou apelatívnosťou a spoločenskou kritickosťou nemá konkurenciu.
Tvorcovia z Divadla SkRAT aj inscenátori
v Činohre Slovenského národného divadla si veľmi
dobre uvedomujú, že v súčasnej spoločensko-politickej situácii je najpotrebnejšia občianska angažovanosť, pretože apatia a ľahostajnosť k veciam
verejným nikdy nedajú do pohybu koleso zmien.
Úroveň morálky spoločnosti je priamo úmerná
úrovni súdnictva a politickej moci. A preto vecne
i pomocou skrytých odkazov prichádzajú s kritikou aktuálnych politických, justičných i korupčných
káuz a pomenúvajú pálčivé celospoločenské problémy. Posúvajú slovenské divadlo k realite a nútia
divákov nazerať na realitu kritickými očami. Stávajú sa dokumentom o súčasnej morálnej, ekonomickej a intelektuálnej úrovni spoločnosti a akýmsi
barometrom stavu spoločenského vedomia. Silné
a naliehavé umelecké výpovede (z domácich javísk)
o kritickej situácii v slovenskej societe snáď rozčeria hladinu dobre ukotvených neuralgických lodí slovenských politikov.
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Sylvia Huszár

Hogyan ne legyünk diktatikus alkotók.
Az alkotó legyen szabad, inspiráló,
…kicsit bolond
Az előadásom célja, hogy bemutassa a kortárs magyar színház sokszínűségét, ráirányítsa a
figyelmet azokra az alkotásokra, amelyek határokon átnyúló érvényességgel üzennek világunkról, napjainkról, életünkről. Választásom, azokra a
művekre esett, melyek releváns társadalmi kérdéseket vetnek fel és járnak körbe. Azokat az alkotásokat részesítettem előnyben, amelyek mindennapjaink problémáit tárgyalják, és amelyekre a
környező országaink is keresik a választ. A program így végül is mindarra reflektál, ami hic et nunc
velünk megtörténik. Ezek olyan, jellegzetesen európai, kelet-európai, kárpát-medencei magyar kérdések és válaszok, amelyek az irodalom, a színház, a
zene, a tánc, a film eszközeivel láttatják a bennünket körülvevő világot, s benne önmagunkat
Végeredményben azokat az alkotókat és alkotásokat mutatom be, amelyek megítélésünk szerint
a legizgalmasabb hazai színházművészeti eredményeket érték el érdekes, izgalmas, mai tartalmakkal
és művészi eszközökkel. Olyan karakteres alkotókat, akik szabadnak érzik magukat, akik már itthon
és külföldön számos sikeres munkával bizonyították tehetségüket.
Proton Színház Demencia című előadását
Mundruczó Kornél rendezte. Az előadás egy pszichiátriai intézet megszüntetésének történetét
beszéli el és ezen keresztül szól a mentális betegek társadalmi helyzetéről. A demencia meglehetősen kényes téma, beszélni azonban fontos róla,
hiszen létezik, sőt, része a mindennapjainknak. A jól
megírt és összerakott darab mégsem csak moralizál, a pergő előadás hol szórakoztat, hol a mélybe
ránt, miközben folyamatos gondolkodásra is késztet. Mint Mundruczó Kornél előadásai általában,
ez is megosztja közönséget és a kritikát, de abban
mindenki egyetért, hogy ezek az előadások belénk
fészkelik magukat, évek múlva is fel-felidéződnek
bennünk. Azaz: felejthetetlenek.

A nyitrai színházi fesztivál (Divádelná Nitra) hat
társulatot kért fel arra, hogy a Párhuzamos életek
– a 20. század a Titkosrendőrség szemével című
projekt részeként egy-egy előadást készítsenek.
A Szputnyik társulatával Kovács D. Dániel, Székely
Gábor és Bodó Viktor negyedéves tanítványa dolgozott, aki a darab megírására Závada Pétert kérte
fel. Szputnyik Hajózási Társaság, Závada Péter:
Reflex, hisztériumjáték egy felvonásban.
1956 nyarán egy fiatal pszichológust elmegyógyintézetbe szállítanak. Az orvosok paranoid
skizofréniára gyanakszanak, ő pedig arra, hogy egykori kollégái az államvédelmi hatóságokkal vállvetve próbálják meg félreállítani. Lehet-e az államnak elég hatalma ahhoz, hogy meghatározza, mi a
normális, így definiálva a realitást? Létezik-e objektív olvasata egy megfigyelésnek? Az elmegyógyintézet történései rávilágítanak a rendszer működésének különböző aspektusaira; elmeszelt ügynökök,
megkerült jelentések, ismétlődés, újabb és újabb
vetületek. És persze az épület véget nem érő, korszakokon átívelő átalakításai: a kibontott fal mögül
régi titkok kerülnek elő, miközben valakik újabbakat
falaznak be.
„A szemtelenül fiatal alkotók – akik mind a
rendszerváltás körüli években születtek, tehát közvetlen tapasztalatuk nincs, nem lehet a rezsim
működéséről – inkább azt vizsgálták, hogy az ő mai
élményeikkel, gondolataikkal és kételyeikkel egyrészt mi látszik a mesterségesen félhomályban tartott közelmúltból, másrészt mindez hogyan változtatható színházzá. Az ő szemüvegükön át nézve ez
a múlt abszurd és kínos jelenetekkel van tele, amiket
nézve az ember nem tudja, hogy inkább sírjon vagy
nevessen. Komor arccal, villogó tekintettel mászkálnak az orvosnak látszó félőlények, hiszen nem tudhatják, melyik pillanatban jöhet értük a fekete autó. A rendezés emlékezetes képekbe sűríti véleményét a korról:
amikor az egyik doktornő nem tudja felvenni hirtelen
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a szokásosnál szűkebb köpenyét, kényszerzubbon�nyá változik a ruhadarab, máskor egy véletlen mozdulatból születik »spontán« vastaps. (...) Az egyszerre
éjsötét és kacagtató revü végére érve mi is megértünk
valami nagyon lényegeset és elemit a rendszer működéséből, ha hagyjuk, hogy az előadás magával sodorjon minket. Ellenállni márpedig nem érdemes, sőt fölösleges.” (Jászay Tamás, Revizor)
Krétakör Produkció KORRUPCIÓ, Schein Gábor,
Térey János, Varga Mátyás, Závada Péter verseinek
felhasználásával és Dargay Marcell zenéjével.
A Krétakör kortárs művészeti központ és produkciós iroda, amely a társadalomtudományok
tapasztalatainak felhasználásával hoz létre kreatív közösségi játékokat. Kreatív – a társadalmi kérdésekhez, problémákhoz újszerű, kreatív módon
viszonyul; a résztvevők számára ismereteket közvetít, felébreszti aktivitásukat és döntésre készteti őket. Közösségi – a partnerre, résztvevőre
együttműködőként tekint; feladatának tekinti a civil
önrendelkezés erősítését és az alulról szerveződő
kezdeményezések támogatását. Játék – a létrehozandó eseményt a játék fogalmaival írja le, vagyis
az élményszerű tapasztalatszerzést tartja az egyedül konstruktív pedagógiai és szocializációs módszernek. Válogatói széljegyzet, avagy MIÉRT a
Korrupció?
“Mert a magyar színház először reagál nyíltan,
egyenesen, sőt publicisztikusan egy olyan jelenségre,
amely áthatja és rohasztja a társadalmat, a közbeszédet, a közéletet, a politikát, az eliteket. A felkínált műfaji
elegy – a politikai talk-show, a királydráma, a dokumentarista színház és a kortárs opera különleges sűrítménye – képes fogyaszthatóvá csomagolni a tartalmat, figyelmesen hangszerelt, a táncdaltól az operáig
terjedő zenei világgal. A produkció nem titkolt célja a
diskurzus élénkítése, a tartalom tematizálása, ebből a
szempontból kapóra jön, hogy lehet vitatkozni az előadásról. Is.” (Ugrai István)
Nem mond semmi olyat a Krétakör komoly
kampánnyal beharangozott produkciója, amit ne
tudnánk egyébként is. Legfeljebb nem ilyen töményen, nem ilyen keményen, nem ennyire koncentráltan tudjuk, amit tudunk. A téma persze az utcán
hever, no meg a lapokban, a híradóban, az iskolákban, a munkahelyeken, egyszóval mindenütt. Sőt,
a korrupció köszöni szépen, nem csupán jól van,
hanem egyenesen virágzik: a témaválasztás időszerűsége tehát nem kérdéses, ahogy az sem, hogy
mennyire beleillik mindez a Krétakör 2007 óta tartó
radikális esztétikai irányváltásába. A produkciós irodaként tevékenykedő virtuális társulat ugyanis jó
ideje a társadalmilag hasznos színház eszméjét propagálja, a szavakon túl egyértelmű tettekkel, vagyis
színházi vagy inkább színházként (is) értelmezhető
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produkciók révén. Tevékenységüket félreértik azok,
akik azonnali és végleges terápiát várnak tőlük a
magyar társadalmat sújtó akut és krónikus bajokra:
a Krétakör csupán megfigyeli és rögzíti a tüneteket,
aprólékos állapotfelmérést készít, körültekintően
diagnosztizál, alternatív gyógymódokat javasol,
majd hátralépve egyet rövid ideig még nézi a pácienst, hogy az megfogadja-e ajánlatait, de közben
már újabb beteg után néz. Aggodalomra semmi ok,
a következő néhány évtizedre biztosan megvan a
program. A Krétakör ilyen értelemben tehát nem
vár el semmit és nem vált meg senkit, csupán – és
aki figyel, tudja, micsoda teljesítmény ez – elvégzi
vállalt feladatát.
Gergye Krisztián Társulata – Átrium FilmSzínház: Opera Amorale, amorális opera egy elvonásban. Gergye Krisztián táncos, koreográfus, színész, aki minden téma és gondolat esetében a legtisztább és leginkább egyértelmű megfogalmazási
módot keresi, azt a műfajt, ami leginkább azonos
a gondolattal, azt a formát, ami a gondolat egyértelmű jele. Munkái több művészi irány, megnyilatkozási mód és műfaj összhangzatára építenek. Társulata 2001 óta létezik, munkáját kőszínházban is
kamatoztathatta: 2008 és 2013 között a Nemzeti
Színház tagja volt. Alkotásaiban az utóbbi években egyre erősebben a társadalmi-közéleti kontextus felé fordul. A 80-as évek népszerű underground együttese, az A(lbert) E(instein) Bizottság
olyan kulturális referencia, amely műfajtól függetlenül a művészet totális szabadságát példázza.
Az adott társadalmi, politikai vagy kultúrpolitikai
közegre reflektáló tartalmon túl az emberi identitás szélsőségeit és/vagy közhelyeit felmutató “szabadidő-zenei” együttes két legendás LP kiadványa
– a Kalandra fel! és a Jégkrémbalett – mai napig
érvényes életérzést és szellemi tartalmat közvetít.
Gergye Krisztián (nem csak tánc) Társulata minden
túlzás nélkül maximális tisztelettel viszonyul az A.E.
Bizottság 80-as években véghezvitt szabadságharcához, és kulturális örökségnek tekinti az általuk
képviselt szabad szellemiséget.
Gergye Krisztián rendezésének legnagyobb
erénye, hogy a Bizottság szürrealista, dadaista
avantgárd szövegei – apró módosításokkal – velünk
és egymással kommunikáló, sokrétű játékos kalandokká lesznek. Megrázó élmény, hogy ezek a jó harminc éves dalok – melyek élvezetesen szólnak az új
hangszerelésben is – megfelelő szerkesztéssel és
karakterekkel, ízig-vérig kortárs színházi formában
ugyanazt a forradalmár hangulatot váltják ki, mint
harminc évvel ezelőtt. A produkció egyszerre zajlik
közéleti és személyes síkon, a legmélyebbtől a legáltalánosabbig: politika és erotika egymást váltja,
ott van a színpadon az önkényes hatalmi rendszer,

részesedünk a legintimebb, belső hangulatokból is,
a szerelemtől a szorongásig, mindezek folyamatos,
egymásra reflektáltatása, jelzett színházi jellege,
annak megkérdőjelezése és az, ahogyan eljutunk
egy előadás kezdésből, a feszült mindennapokon
át a megváltoztathatatlan jelenig – mindez megfoghatatlanul létező egészet ad ki. Valami olyasmit,
ami mi vagyunk, itt és most.
“Ez az est csak részben szól a Bizottságról. Annál
inkább a jelen fullasztó valóságáról, vagy a kön�nyedén idelinkelhető fél – és közelmúltról, amelyet
Gergye afféle protest, szabadszájú, politikaérzékeny,
összművészeti valóságshow-vá dagaszt.” (Králl Csaba,
Revizor)
Pintér Béla és Társulata: Titkaink. A Pintér Béla és
Társulata 1998-ban alakult. Előadásaik mindegyike
ősbemutató, ezek közül egyet a Nemzeti Színházban, a többit a Szkéné Színházban tartották. A társulat krédója szerint az alkotók célja, hogy a társadalom és saját személyük kritikus-ironikus megfigyelései alapján – a szó egészséges értelmében
vett – nemzeti ihletettségű, kortárs színpadi műveket hozzanak létre. A valóság és az álom, az autentikus és a giccs elegyéből, valamint a magyar népi
kultúra egyes elemeiből épül fel az a szürreális világ,
mely összes korábbi darabjukat jellemzi. Sikereiknek
köszönhetően a társulatot ma az egyik legjelentősebb és leginvenciózusabb színházi alkotóműhelyként tartják számon. A társulat művészi működésének az író, rendező, színész Pintér Béla szab fazont.

Pintérék előadása fölkavar, megdöbbent és megnevettet. Jobban, mint bármikor az utóbbi években.
Mert látleletük ezúttal nemcsak pontos és árnyalt,
hanem távlatos is: pontosan arról tudósít, ami a társadalmi érzékenységű, kritikai színház eminens feladata. Kibeszéli a kimondhatatlant, az elmondhatatlant. Szembesülésre késztet; egyszerűen, katartikusan. A produkcióból nem hiányzik a civil kurázsi,
ahogy körkörösen, egyre mélyebbre hatolva, újabb
és újabb dimenzióit tárja föl a pokol bugyrainak.
“Egyikünk sem tökéletes, és bizony
mindannyiunknak vannak titkai... Nem vagyunk
hibátlanok... De a valóság józan fanatikusai vagyunk,
és a jó kompromisszumok robotosai.” (Pánczél
György)
“A személyes, a szakmai és az államtitkok keveredése egyfajta történelmi olvasókönyvvé válik az
előadásban. A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján játszódó produkció szereplői az életüket élik, az
emberarcú szocializmus embertelenségét, a falnak
is füle van közeget, az érzelmek, személyes tragédiák zsarolási alapként kezelését kiváló színészi
alakítások teszik hitelessé. A banálist a groteszkkel, a valóságos elemeket a fikcióval kiválóan elegyítő előadás átnyúlik a mába, a – legfelsőbb politikai akarat szerint máig – kibeszéletlen magyar félmúlt társadalmi következményeiről is számot adva.
Az előadás minden oldalról (cselekmény – és színészvezetés, mozgás, zene, atmoszférateremtés)
reprezentálja a társulat erősségeit, a Pintér Béla és
Társulata munkásságának egyfajta metszeteként is
értelmezhető..” (Ugrai István)
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Wiktor Rubin

Między lękiem a ekstazą
– o wolności w teatrze

Zarówno w feudalizmie, jak i systemie PRL, rzeczywistość ufundowany była na niesprawiedliwych
zasadach, ale te zasady gwarantowały pewien ład
i stabilność. Każdy znał swoje miejsce, wiedział
za kim stoi i jakie warunki powinien spełnić żeby
awansować. Z przynależnością do określonej grupy
wiązał się zasób władzy i wiedzy, którą uprzywilejowani dysponowali. Oczywiście taki układ wykluczał całe rzesze ludzi. Dzięki kapitalizmowi, feudalne bariery zostały zniesione, podobnie kapitalizm poradził sobie z barierami i podziałami komunistycznych społeczeństw, ale na miejscu dawnych barier powstały nowe, tak samo wykluczające i dyskryminujące. Kapitalizm wytworzył nowe
społeczeństwo, nowe zasady funkcjonowania jednostek oraz nowe wartości; wytworzył społeczeństwo oparte na systemie potrzeb, czyli związkach
między obcymi sobie ludźmi, którzy się nie znają,
ani nie muszą się w żaden sposób o siebie troszczyć, łączy ich jedynie wymiana handlowa. Handel
nie zna żadnych granic. Heglowski podmiot nowoczesny znajduje się w sieci zależności społecznych
ze względu na wyminę towarów. Sam przy tym
stając się towarem, towarem z ogromnym apetytem. Podmiot jako towar i nabywca towarów musi
zachować wszelką elastyczność, skłonność do
zmiany stanów skupienia.
Kapitalizm nie oferuje żadnych trwałych wzorców osobowych, wtrącając tym samym człowieka
w poczucie braku bezpieczeństwa, samotność
i paraliżujący lęku (jak słusznie zauważa Fromm).
Człowiek staje w obliczu nieskończonej ilości wyborów, nie ma autorytetów, kierujących wzrok ku
wartościom, które są podstawą kryteriów wyborów. Jednostka działa impulsywnie, gorączkowo,
często na oślep. Z trudem łapie chwile równowagi. Jej małe stabilizacje, nie gwarantują bezpieczeństwa. Nie potrafi znaleźć się w wielokierunkowym świecie. Wszystko na chwilę. Brak poczucia
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bezpieczeństwa i samotność to dwie choroby doby
kapitalizmu, przed którymi człowiek próbuje mniej
lub bardziej desperacko uciec. Desperackie ucieczki
kończą się desperackimi kryjówkami, okopami,
które wypaczają obraz rzeczywistości. Niezaspokojona potrzeba poczucia bezpieczeństwa wzmaga
w ludziach czujność, ostrożność, rodzi nawyki
natychmiastowej i jednoznacznej oceny rzeczy
i zjawisk. Prowadzi ludzi do tworzenia i podtrzymywania układów hierarchicznych, które zapewniają
stabilizację i spokój. Hierarchie epoki kapitalizmu są
równie trwałe jak w feudalizmie. Jednak hierarchie
społeczeństw kapitalistycznych są bardziej histeryczne, przerażone swoją kruchością, która wynika
z nieuświęcenia ich żadną ideologią czy religią. Przerażenie swoją nietrwałością, wymaga na nich ciągłego samopotwierdzania i podtrzymania swej niepewnej struktury. Kapitalistyczna hierarchia by istnieć potrzebuje swoich centrów i peryferiów. Centra
to władza, wiedza i rozkosz, płynąca z posiadania
i z dysponowania. Centra mają swoją przejrzystość,
swoją estetykę, swoje prawa i słaboprzepuszczalane granice. Centra są uporządkowane i przewidywalne. W centrum każda wolność jest do kupienia.
Peryferie to inność, nieprzewidywalność, dzikość.
Peryferie zagrażają, bo nie posiadają, nie dysponują
– a zapewne chcą posiadać praw, wiedzę, władzę
i rozkosz. Trzeba się odgrodzić i nastawić wszelkie
możliwe alarmy. Peryferie są groźne, mają potencjał zmiany normatywność. A centra maja już swoją
wygodną normatywność. Centra strzegą swojego
pojęcia wolności.
Spotkanie z innymi to podstawowy temat
sztuki XXI wieku.
Lęk przed innością, jest nieodłącznie związany
z lekiem przed wolnością. Inność poszerza moją
wolność, ale co ja z tym otwartym polem wolności
mogę zrobić?

Hierarchie w społeczeństwie są obrazem lęku
przed wolnością, lęku przed spotkaniem z drugim,
z drugim na równych prawach. Osoby odczuwające lęk przed wolnością chętnie podkreślają nierówność istot ludzkich. Inny nie jest po prostu inny,
ale zawsze gorszy lub lepszy, umieszczony wyżej
lub niżej na drabinie społecznej. Jakiekolwiek różnica między ludźmi stanowi powód do okazywania władzy i wykluczania, w efekcie czego mizoginizm, rasizm, gettoizacja biedy, homofobia są nieodłącznym problemem emancypujących się społeczeństw. Inność zagraża stałości, wymusza
zmianę lub odrzucenie. Każda zmiana, zwłaszcza
w postrzeganiu, jest wyzwaniem.
Jak teatr może reagować na problemy wynikające z przerażenia wolnością? Jak może otworzyć ludzi na swobodne wyrażanie siebie? Czy może
tworzyć grunt pod rzeczywiste otwarcie się ludzi na
inność: w myśleniu, wyrażaniu, postrzeganiu, konstytuowaniu tożsamości?
Teatr powinien oświetlać te obszary wykluczenia i odrzucenia, które funkcjonują jako norma. Te
rejony wypaczeń, do których się tak przyzwyczailiśmy, że ich nie widzimy. Kultura objawia się w tym,
co niewypowiedziane. Kultura to te obszary inności, na które nie ma języka, które spostrzegamy,
a nie chcemy widzieć. Teatr jest spotkaniem z niewidzialnym widocznym. Jest spotkaniem bezpiecznym, bo zamkniętym w ramie teatralnej. Sztuczny
świat, oparty na sztucznych zasadach, może jednak
czasem dotykać realności.
Konwencja teatralna daje poczucie bezpieczeństwa w spotkaniu z Innym, którego obawiamy
się w rzeczywistości. Teatr może być narzędziem
oswajanie inności, ale może być też narzędziem
upraszczania i zamykania inności w atrakcyjnych
opakowaniach i wykorzystywania jej jako fajerwerków bez zgłębiania tematów.
Otwarcie, ciekawość innego, jest szansą
wyzwalania się z hierarchicznych struktur. Dotyczy to nie tylko przekazu płynącego z przedstawień
teatralnych, ale także praktyki teatralnej. Pracując
na równych prawach, nie tylko z aktorami, dyrektorami, zespołami technicznych, ale i z ludźmi z innych
profesji, budujemy nie hierarchiczny-mikro-model
społeczeństwa. Praktyka teatralna pełna jest różnych pułapek, związanych z używaniem ludzi do
swoich celów. Każdy twórca musi mieć świadomość
i odpowiedzialność za zdarzenie teatralne, w którym
bierze udział, w innym wypadku jest ryzyko, że
będzie częścią systemu, który go wykorzystuje.

Zawsze istnieje ryzyko popadania teatru w nawyki
totalitarne. Silne zhierarchizowanie instytucji jest
niebezpieczne i wymaga krytycznego namysłu,
ponieważ może być źródłem konformizmów i blokadą emancypacji myśli i postępu w sztuce. Konformizm nie jest postawą człowieka twórczego, szczęśliwego. Konformizm często wynika z lęku przed
utratą, odrzuceniem, marginalizacją, zajęciem niższej pozycji w hierarchii niż zajmowana. Teatr, jako
instytucja nie może być salą gimnastyczną konformizmu, nie może pielęgnować lęku przed niezależnością i wolnością.
Tischner twierdził, że ja mogę być wolny, jeżeli
ty jesteś wolny i tylko wtedy jest mowa o wolnym
społeczeństwie. Tylko wtedy jest możliwość spotkania. Jeżeli spotykają się dwie wolne jednostki to
mogą spotkać poza strukturami hierarchizującymi.
Walka z hierarchicznymi nawykami społecznymi
wymaga odwagi. Tylko wyzwolony z lęku przed sobą
i przed drugim mogę się w pełni otworzyć na świat,
który co krok konfrontuję mnie z obcym, sprawdza moje wartości. Spotkanie z drugim człowiekiem
jest zawsze wyzwaniem, spotkanie z Innym jest
tym większym wyzwaniem, wymaga przełamania lęku. Lęk jest najtrwalszym i najboleśniejszym
więzieniem człowieka. To on każe budować ogrodzenia, montować alarmy, znaczyć inność jako niebezpieczeństwo, jako zagrożenie, a nie szansę. To
lęk nie pozwala dostrzec pojawiających się szans,
to lęk każe przekreślać nowe drogi i nowe sposoby
myślenia i komunikowania się również w teatrze,
to wreszcie lęk nie pozwala się wychylić w stronę
rozumienia.
Czy teatr jest w stanie konfrontować mnie
z moimi lękami? Czy obnaża mechanizmy obronne,
które każą mi zawężać horyzont, ograniczać kontakty do ludzi, którzy przypominają mnie samego?
Czy wspólnota, którą wytwarzamy na dwie godziny
coś zmienia?
Wolność i lęk, wolność a poczucie bez
pieczeństwa.
Nic nie potrafi przerazić bardziej niż wolność.
Ryba nie wie, że jest w wodzie dopóki nie zostanie
z niej wyłowiona, tak samo człowiek często nie jest
świadomy swego największego oprawcy. Lęk kradnie mu życie.
Im więcej wolności tym mniej poczucia bezpieczeństwa. Czy mogę być wolny i zachować poczucie bezpieczeństwa? Czy teatr może być partnerem
w pokonywaniu lęków, w wywarzaniu miejsca na
wolność myślenia, na wolność emocjonalną?
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Teatr może być laboratorium testowania wolności. Praca w teatrze każdorazowo jest dla mnie
sprawdzianem mojego zaufania do siebie i współpracowników, do innych. Jest lekcją odpowiedzialności za swoją wolność. Niby mogę zrealizować
każde marzenie teatralne, a jednak za każdym
razem napotykam te same ograniczenia. Lęk jest
tym, co krępuje odbiera swobodę zachowań, krępuje myślenie, ogranicza możliwości, a w skrajnej
postaci powoduje bezruch.
Co w wolności jest tak przerażające? Może to,
że wolność wymaga więcej pracy, czujności, odpowiedzialności i siły.

podlega zmianom i transformacjom. Według Spiznozy, największym i być może jedynym grzechem
człowieka jest poddanie się zewnętrznym wobec
podmiotu siłom i zmniejszenie w ten sposób jego
możliwości. Ważne jest otwieranie się na to, co niezaprogramowane i nieoczekiwane (Braidotti). To
jest również najważniejsze zadanie teatru. Początkiem teatru były Dionizyjskie manifestacje wolności. Kapitalizm stwarza z jednej strony możliwość
wyboru, z drugiej strony ogranicza tę możliwość.
Produkuje wybór sformatowany. Kapitalizm łudzi
wolnością. Teatr nie bojący się wolności i eksperymentu może być modelem alternatywnej rzeczywistości. Tylko to co sztuczne może być alternatywą.
Nie chcę się bać żyć na świecie, dlatego oswaSztuka poszerzająca możliwości podmiotu
jam w teatrze Innego, śmierć, traumę, wszystkie to taka, która polega na formułowaniu alternarzeczy, jakich się boję, ale przede wszystkim siebie tyw w niezdyscyplinowanym systemie wiedzy.
samego, siebie przerażonego.
W myśleniu trzeba więcej ryzykować więcej rzucać
Teatr jest ciągłym przełamywaniem strachu, że na szale. Nie zawsze muszę od razu rozumieć zjanie sprostam na próbie, że nie zrozumie mnie aktor, wiska sztuki, zinterpretować je to czasami zamknąć
że zbyt uproszczę problem. Przełamanie lęku daje je w ciasnych ścianach znaczenia. Pozbawić je tym
euforię. Wyzwala z ograniczeń. Nowa myśl, pomysł, samym wieloznaczności i napięć wynikających
jest tą wolnością. Praca w teatrze to rajd przez lęki z negocjacji różnych sensów.
ku euforiom i przez euforie ku nowym pytaniom
i nowym lękom. Chcę się z ludźmi dzielić światem
Walter Benjamin uważa, że trzeba iść własną
rozszerzonym, mnogim, otwierającym możliwości; drogą, nieoznaczoną na mapie. Mapa zabrania
chcę w dialogu z widzem takie sceniczne rzeczywi- wyboru złego kierunku, a trening uczy trzymania
stości stwarzać.
się terenów dobrze oświetlonych. A chodzi przecież o to, żeby zgubić drogę i przetrzeć nowe szlaki.
Wychodząc z kina, czy z wystawy, czy odkła- Baudelaire twierdził, iż efektem, jaki uzyskuje poeta
dając książkę rozpoznaję momenty, kiedy rozszerza dzięki różnorodności kombinacji i śmiałych innomi się świat, kiedy otwierają się nowe perspektywy. wacji jest zaskoczenie. Jego zdaniem zaś zaskoczeKiedy dzięki spotkaniu ze sztuką, zjawiska uporząd- nie, niespodzianka, niezgodność z regułą, zdumiekowane w moim systemie poznawczym zaczynają nie, stanowi podstawę i cechę charakterystyczną
nabierać nowych barw i znaczeń, tracąc swoją oczy- piękna. W życiu nie ma nic oczywistego czy autowistość. Taki rodzaj sztuki otwiera nowe możliwo- matycznego – życie nie jest nawykiem. Życie trzeba
ści. Im więcej możliwości podmiotowych tym więcej uruchamiać każdego dnia. Ładunek elektromagnewolności. Są to momenty, kiedy sens łączy się ze tyczny musi być nieustannie odnawiany. Życie to
szczęściem.
nabyty smak, otwarty projekt (Braidotti).
Wolność jest warunkiem przyjaznego świata,
gdzie jest miejsce na każdą inność, gdzie słabość
i błąd są wyrazem cierpienia i rozpaczy, a nie jakiegoś tkwiącego w człowieku zła.
Na podstawie zasady, że wszystko, co poszerza możliwości człowieka jest dobre, a co ogranicza jest złe, można sformułować pogląd etyczny.
Zachowanie etyczne poszerza, potwierdza, umożliwia i potęguje możliwości podmiotu. Należy tworzyć takie spotkania (z ludźmi, sztuką, przyrodą),
które będą sprzyjać zwiększeniu liczby procesów
aktywnego stawania się i unikać tych, które zmniejszą naszą potencjalność. Zgodnie z Deleuzaińską definicją, podmiot cały czas się stwarza, stale
52

Piotr Szczerski

Teatr na wolności

Z wielką przyjemnością przyjąłem Państwa
zaproszenie do udziału w tej sesji, poświęconej
zagadnieniom: wolności, wolności teatru i funkcjonowaniu teatru w czasach wolności. Wspólnie
zauważamy, że wiąże się z nimi swojego rodzaju
zjawisko, które przyjęliśmy dziś nazywać „paradoksem wolności”. Cieszy mnie to, że podejmujemy te
kwestie tutaj, w Cieszynie, na XXV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Bez granic”.
Sięgam pamięcią do I edycji tego festiwalu.
W 1990 roku, w maju, przyjechałem tu ze spektaklem
„Audiencja” Vaclava Havla. Przewodziłem studenckiemu Teatrowi 38. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy,
jak potoczy się ta walka o wolność i czy ją wygramy.
Pamiętacie Państwo tamten moment naszej historii? – Havel, od niedawna prezydent, do niedawna
jeden z najbardziej znanych dysydentów systemu
komunistycznego. Proszę zauważyć, ówczesny
festiwal, jemu poświęcony, nazywał się wtedy: „Na
granicy” – bo nasze kraje przedzielone były szlabanem. Postać Havla jest tu bardzo znacząca – jeszcze niedawno więzień polityczny a obecnie prezydent. Niedługo wcześniej graliśmy naszą „Audiencję” w Nantes na Festiwalu Teatrów Niezależnych.
To było szczególne przeżycie w związku z sytuacją
Havla, trudno było spodziewać się, że parę miesięcy
później wybuchnie wolność i zmieni się jego los. Że
przyjdą zmiany w ogóle, w Czechosłowacji i u nas
w kraju. Wtedy w Nantes niezapomniane wrażenie
wywarła na mnie pewna sytuacja. Przyjechały dwie
szkoły teatralne: jedna ze Słowacji, a druga z Czech.
Obie były pod silną kuratelą służb specjalnych i nie
mogły w sposób wolny się z nami kontaktować.
Musieli na przykład prosić o pozwolenie, żebyśmy
mogli wrócić z nimi ze stołówki jednym autobusem. W myślach bardzo żałowałem, że wieczorem
nie będą mogli zobaczyć naszego spektaklu (utwory
Havla były u nich zakazane). Wyobraźcie sobie Państwo, że o wpół do siódmej wieczorem wszyscy

studenci i profesorowie stali przed drzwiami teatru.
Potem dowiedziałem się, że podczas danego im
czasu wolnego, choć wszyscy się rozeszli, niezależnie od siebie przyszli pod drzwi sali teatralnej, ale
byli tu prywatnie. Wobec czego niby się nie znali,
aby wszystko było „w porządku”. Wygłosiłem tam
przemówienie-manifest o tym, że „sztuka przekroczy wszelkie mury”. Spektakl wspaniale przyjęto.
Szczególnie przez publiczność czeską, słowacką
i francuską. I władze nie mogły im nic zarzucić, bo to
nie była zaplanowana akcja. To także piękny przykład na to, jak próbowaliśmy sobie radzić z tamtymi
zakazami.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić – wtedy to
wcale nie było takie łatwe, jak dziś może się wydawać i nie wiadomo było, jak to wszystko się skończy. Dziś mija 25 lat tak zwanej wolności. Mówię tak
zwanej, bo wciąż nachodzą mnie duże wątpliwości, czy w sensie mentalnym mamy ją w sobie i na
ile ją mamy. Chciałbym zostać dobrze zrozumiany,
oczywiście jest lepiej niż kiedyś i w tym sensie niezaprzeczalnie ona jest! Dziś mówimy jednak o tym,
co trzeba jeszcze poprawić. I choć to nie jest może
temat na dziś, chciałbym zasygnalizować, czy przypadkiem nie pozostajemy zniewoleni mentalnie?
To dla mnie symboliczna sprawa, że po 25
latach znów jestem na tym festiwalu. Tym razem
z zespołem Teatru Żeromskiego. Możemy cieszyć
się wspólnie świętem teatru i przekraczać granice
fizyczne, także za sprawą kieleckiego spektaklu pt.
„Caryca Katarzyna” zrealizowanego przez twórców walczących dziś o swoją wolność jako artyści,
Wiktora Rubina, Jolantę Janiczak i cały nasz zespół.
Przekraczamy granice fizyczności, granice mentalne wciąż jeszcze usiłujemy przekraczać.
Wolność nie przychodzi ot tak. Czasy zniewolenia pozostawiają trwałe ślady w pamięci i zachowaniach, dlatego tak ważne jest, byśmy już nigdy
do nich nie powrócili. Wracając na moment, do
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czasów mojego pierwszego przyjazdu na ten festiwal, chciałbym opowiedzieć o kilku faktach, które
obrazują moje wnioski. Jako teatr studencki i tak
byliśmy traktowani z taryfą ulgową. Nie mieliśmy
komitetu partyjnego w naszym teatrze. Mogliśmy
też pozwolić sobie na działania, na które żaden
teatr zawodowy by się nie odważył. Żaden dyrektor nie zgłosiłby do repertuaru żadnej sztuki Vaclava Havla, skoro w bratnim kraju był na indeksie
i przebywał w więzieniu. Nie oznacza to jednak, że
nie mieliśmy żadnych problemów. Spektakl musiał
zostać zatwierdzony przez cenzora. Przedstawienie
było rozmyślnie przygotowane, więc udało nam się
przejść kontrolę. Oczywiste jest jednak, że to wcale
nie musiało się tak gładko zakończyć. Pierwszy
sekretarz (nota bene poeta!) wezwał mnie na rozmowę. Próbował dać mi do zrozumienia, że powinienem się zastanowić nad wymową mojego spektaklu, może ją nieco ułagodzić... U nas w Polsce
metody były trochę lżejsze, robiono to w przysłowiowych aksamitnych rękawiczkach. Sekretarz prowadził ze mną rozmowę po przyjacielsku, żebym
młody, nie zorientował się, o co chodzi. Proponowano mi kartki na benzynę, o które nie było łatwo.
Sugerowano, że w każdej chwili mogę nie wyjechać z teatrem na festiwal na zachód. A chodziło po
prostu o to, żebym sam sobie zdjął spektakl Vaclava
Havla „Audiencja”.
Jako wieloletni dyrektor teatrów 38., a potem
bezpośrednio Żeromskiego, miałem możliwość
obserwowania zmian strukturalnych i mentalnych
w teatrze. Jako niejaki „towarzysz” tych zmian, sam
reformując i podlegając reformie, odgórnie odczułem drogę do wolności na własnej skórze. Wielokrotnie miałem sytuacje przysłowiowego noża na
gardle. Pamiętajmy cenzura nie znika tak łatwo,
pozostają pewne nawyki. Nierozliczona rzeczywistość komunistyczna daje o sobie znać. Kilka lat
temu, w 2003 roku, robiłem „Bal wisielców” Tuwima.
Spektakl dotyczył sanacji polski przedwojennej, był
ostry politycznie. Zostałem wezwany przez ówczesne władze. Nie kazano mi zdjąć spektaklu, powołano jednak do kontrolowania mnie Radę Programową, która zaczęła opiniować nasze spektakle.
Przeważnie udawało mi się przeforsowywać swoje
pomysły, ale sam fakt powołania takiego tworu był
przecież bezprawnym działaniem przeciw wolności.
Podkreślam – wciąż musimy być czujni i walczyć
o własną niezależność.
Funkcja dyrektora teatru jest bardzo istotna,
ponieważ niesie ze sobą ciężar odpowiedzialności. Dyrektor musi pozwolić artystom na wolność
wypowiedzi i mieć na względzie publiczność, trafnie oceniając wartość artystyczną przedsięwzięć.
Raz zdarzyło mi się przerwać próby, bo miałem zbyt
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duże wątpliwości co do ostatecznego efektu artystycznego. Z drugiej strony uważam, że niedopuszczalne jest bycie cenzorem. (To mnie cenzurowano
i pamiętam jak to boli.) Przykładem niech będzie
„Caryca Katarzyna”. Biorę na siebie odpowiedzialność za ten odważny spektakl, choć nie podpisuję się
pod nim ideowo, widzę w nim wartość artystyczną.
My, dyrektorzy teatrów publicznych, musimy się
liczyć z wieloma stawianymi nam warunkami. Nie
tworzymy przecież teatru dla siebie. Natomiast
uważam za niedopuszczalne sytuacje, kiedy gospodarz teatru zostaje zmieniony wraz ze zmianą opcji
politycznej.
Wierzę w wolność i wierzę, że mamy jej
w sobie coraz więcej. Jestem w trakcie przygotowywania spektaklu „Hemar. Poeta przeklęty”, którego premierę zapowiadam na 17 września, w rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę. Serdecznie na niego zapraszam. Mam nadzieję, że okaże się
dla nas testem sprawdzającym, ile w nas wolności
i mam nadzieję, że wyjdziemy z tej próby zwycięsko.

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Leszek Miłoszewski

Transgraniczność nieakcyjna

Na początek refleksja ogólna, dotycząca tytułu
tej konferencji. Otóż, moim zdaniem, największym
paradoksem naszej polskiej wolności jest fakt, że
kiedy kraj jest już wolny i można go urządzić tak, jak
chciałoby tego społeczeństwo, wielu młodych ludzi
wyjeżdża z tego kraju. Z możliwością wolnego życia
we własnym domu zwycięża wolność ucieczki do
innego świata. Przy czym, jak się wydaje, nie chodzi
tylko o problemy ze znalezieniem pracy.
Tyle o sytuacji „w ogóle”. Szybko zmierzam do
kultury, a dokładnej do transgranicznej współpracy
kulturalnej, bo na ten temat – zgodnie z życzeniem
organizatorów konferencji – mam zabrać głos.
Reprezentuję Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, instytucję, która od lat współdziała
z partnerami ze Słowacji i Czech, głównie w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej. Mamy na koncie
kilka międzynarodowych konkursów plastycznych i kilkanaście wystaw, prezentowanych również poza Polską. Dzięki transgranicznym projektom sporo zespołów z naszego terenu wystąpiło
na Słowacji i w Czechach, a w rewanżu wykonawcy
stamtąd popisywali się przed polską publicznością. Były też wyjazdy i seminaria animatorów kultury, wspólne warsztaty i plenery, a tym co pozostanie na dłużej są polsko-słowackie i polsko-czeskie wydawnictwa i strony internetowe. Najbogatszą współpracę mamy ze Słowacją, zwłaszcza
z Oravskim kultúrnym strediskiem w Dolnym Kubinie. W Czechach realizowaliśmy projekty z różnymi
partnerami, w tym m.in. w roku ubiegłym z Valašskim muzeum v přírodé w Rožnovie pod Radhoštém. O większości tych działań nie byłoby mowy,
gdyby nie środki pozyskane z europejskich programów grantowych oraz z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Wieloletnie doświadczenia ROK we współpracy transgranicznej pozwalają na porównania,
jak to było kiedyś, a jak jest obecnie. A jest tak,
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jakby państwowych granic nie było. Nie ma celników, nikt nie zagląda do bagażnika samochodu,
kiedy przewozimy prace na wystawę. W przeszłości trzeba było wypełnić wiele formalności, co i tak
nie gwarantowało, że czasami traktowano nas jak
przemytników.
Granica nie jest problemem, tak samo jak nie
ma kłopotów z komunikowaniem się. Telefony
komórkowe i e-maile pozwalają załatwić wiele
spraw w mgnieniu oka, a jeśli potrzebna jest wizyta
u partnera, to dobrych dróg po jednej i drugiej stronie granicy też stopniowo przybywa. No i są europejskie pieniądze specjalnie wydzielone na współpracę
transgraniczną. Myślę, że wcale nie takie małe, jeśli
chodzi o bieżącą działalność kulturalną i nie takie
znowu trudne do zdobycia, choć oczywiście obwarowane – jak to u nas – różnymi formalnościami.
Warunki do prowadzenia transgranicznej
współpracy kulturalnej są zupełnie niezłe. Wiele też
w tych nowych, korzystnych okolicznościach udało
się w ostatnich latach zdziałać. Powstało sporo ciekawych wydawnictw, zorganizowanych zostało
wiele potrzebnych imprez, licznym zespołom i animatorom udało się nawiązać bezpośrednie kontakty. Niby jest dobrze, a jednak doskwiera odczucie, że to ciągle mało, że zbyt sztampowo. No i jest
niepewność – jak to będzie dalej.
Potencjał polsko-słowackiej i polsko-czeskiej
współpracy transgranicznej jest ogromny. Do już
wymienionych okoliczności trzeba dodać wielką
życzliwość słowackich i czeskich partnerów, czego
sam doświadczyłem wielokrotnie. Niewielkim problemem jest w tej sytuacji fakt, że wiedza o tym, co
dzieje się w przygranicznych terenach jest w Polsce
tym mniejsza im dalej od granicy. Czasem miałem
wrażenie, że w Warszawie nie bardzo wiedzą, co to
jest Zaolzie czy Orawa i gdzie dokładnie leżą Czechy
i Słowacja, poza tym, że oba te kraje są naszymi
południowymi sąsiadami.

Może już pora, by po paru latach swobodnego ruchu granicznego na transgraniczność popatrzyć inaczej. Dla nas, mieszkańców pogranicza,
wyjazd na Słowację czy do Czech jest zagraniczną
wyprawą praktycznie tylko z nazwy. Z Bielska-Białej do Trzyńca czy Namestova jest bliżej niż do Katowic, więc choćby te zagraniczne diety, które przysługują w czasie wyjazdów służbowych, są nam
niepotrzebne. Transgraniczność – poważne i trudne
słowo, odpowiednie dla poważnego i trudnego problemu, jest w sam raz dobre dla warszawskiego
czy brukselskiego spojrzenia na sprawę. Dla nas
mieszkających i działających tutaj nie ma w związku
z granicą wielkiego i trudnego problemu, jest szereg
drobnych kwestii, na ogół takich samych, jak w przypadku codziennej krajowej działalności.
Inaczej mówiąc: problemy i paradoksy współpracy transgranicznej są w dużej mierze takie same
jak współpracy wewnątrzkrajowej. Jak się wydaje,
zarówno Polacy, jak Czesi i Słowacy, znajdują się
w podobnej sytuacji. We wszystkich naszych krajach rozrywka wypiera tzw. wysoką kulturę, która
spychana na margines, ma coraz bardziej niszowy
charakter. Spada rola autorytetów, ich miejsce zajmują specjaliści od promocji i reklamy. Brakuje rzetelnej krytyki, analizy i dyskusji, w rezultacie nie
wiadomo, co ma rzeczywiście wartość, a co jest
tylko przelotną modą.
Współpraca transgraniczna, czy tego chcemy,
czy nie, jest prowadzona w takim ogólnym kontekście. Jeśli ma mieć sens, to musi nie tylko sprzyjać mnożeniu wspólnych działań, ale sprawiać,
by te działania były odpowiedzią na autentyczne
potrzeby ludzi zamieszkujących po obu stronach
granicy. Nie ilość a jakość oczywiście jest ważna i w
tym przypadku.
Współpraca ma sens również wtedy, gdy dzięki
wspólnemu działaniu udaje się uzyskać nową wartość, niemożliwą lub trudną do osiągnięcia samodzielnie. Minął czas, kiedy sam fakt współpracy
partnerów z obu stron granicy mógł być uznany
za sukces. Liczy się efekt, ważne jest, czy pojawia
się wspomniana nowa wartość. I znowu – dobrych
przykładów nie brakuje. Dzięki europejskim funduszom i współpracy z zagranicznym partnerem na
pewno w niejednym przypadku udało się zrealizować działania w dziedzinie kultury, które zwiększyły atrakcyjność danej miejscowości czy regionu,
co pomogło rozwinąć turystykę. Na pewno też na
podobnej zasadzie dzięki rozwijaniu tzw. przemysłów kulturowych udało się stworzyć ileś nowych
miejsc pracy, co pomogło ograniczyć bezrobocie.
Przykłady można by mnożyć, tyle tylko, że kultura
i sztuka w tych projektach pojawiają się, by rozwiązać inne, ważne problemy społeczne.

Ile w ostatnich latach w ramach transgranicznych programów zrealizowano projektów, w których kultura i sztuka były wartością samą w sobie?
W których nie liczyliśmy, ile wśród uczestników było
kobiet, a ile mężczyzn, albo ile opracowaliśmy folderów i banerów… Ile zrealizowano takich projektów, których głównym celem było duchowe wzbogacenie uczestników, rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości, otwarcie na świat i innych ludzi, zachęcenie do dyskusji, do formułowania własnych ocen?
Wiem, że rozliczenie takich niemierzalnych projektów jest trudne, ale ryzyko warto podjąć, bo chyba
najpierw wszystko zanim stanie się społecznym
faktem, rozgrywa się w głowach konkretnych ludzi.
Od tych właśnie ludzi zależy, jak po obu stronach
granicy zagospodarowana zostanie przestrzeń po
złamanym szlabanie. Czy wypełni ją własna oryginalna kultura czy popkulturowa sieczka? Czy
zostanie zachowany związek z tradycją? Czy znajdziemy odpowiednie miejsce dla kultury wysokiej
i jej twórców?
Rozważania nad kształtem transgranicznej
współpracy kulturalnej muszą, siłą rzeczy, dotyczyć
całej kultury. Nie da się transgraniczności wykroić
z obszaru kultury i tylko tym wycinkiem się zajmować. Transgraniczność powinna być naturalną
i ważną dziedziną działalności instytucji i organizacji pozarządowych po obu stronach granicy. Daleką
od akcyjności i zależną nie tylko od tego, czy uda się
zdobyć środki europejskie, czy też nie. Tymczasem
organizacje pozarządowe są słabe, a instytucje koncentrują się na tym, jak co roku zbilansować budżet.
Europejskie środki idą zatem często na podtrzymanie działalności, a nie na projekty, które mogą przynieść nową jakość, zwłaszcza jeśli chodzi o kulturową edukację odbiorców. Oby więc za ileś tam
lat, kiedy już nie będzie ekstraśrodków na tranasgraniczną współpracę, nie okazało się, że wprawdzie działań było dużo, wskaźniki też wypadły pięknie, ale oferta w zasadzie pozostała taka sama. Oby
nie stało się tak, że miejsce po złamanym szlabanie
zdominowała licha rozrywka i tandetna popkultura.
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Petra Slováček Rypienová

Kultura a přeshraniční spolupráce

Kultura patří k životu každého člověka. Měla
by být jeho přirozenou a zároveň nezbytnou součástí. Slovo kultura vychází z latinských slov cultura a colere (v překladu znamená „kultivovat“).
Irský básník, dramatik, esejista a prozaik William
Butler Yeats napsal: „Protože bez kultury nebo svatosti, které jsou vždy darem několika málo lidí, se může
člověk vzdát bohatství nebo jakékoliv jiné vnější věci,
ale nemůže se vzdát nenávisti, závisti, žárlivosti, msty.
Kultura je svatostí intelektu.

k zákazníkovi. Pro oblast kultury tato konstatování a skutečnosti platí v maximální míře. Zákazník
znamená platící zákazník, platící spokojený zákazník znamená možnost financování, která pro tuto
neziskovou oblast není zanedbatelná. Kultura na
úrovni místní je kulturou dotovanou, narozdíl od
vysokého showbusinessu, který je schopen samofinancování, tedy zisku.

Kultura je elementární součástí života člověka.

Města „na hranici”, kterými bezesporu Český
Těšín a Cieszyn jsou, mají bohatou společnou historii, minulost i budoucnost. Existují pozitivní i negativní stránky tohoto blízkého vztahu. Na minulost
nahlíží každá strana ze svého pohledu, což dokazuje množství textů a vydaných publikací. Důležité
je překonávání předsudků a stereotypů, které spíše
rozdělují než spojují. Směle můžeme konstatovat, že společného mají obě města opravdu hodně.
Územní, dopravní a technické propojení, rodinné
vazby, spolupráce v oblasti kultury, sportu i vzdělávání. Oba Těšíny se stávají místem pozitivních a
hodnotných setkání a sbližování.

Kultura jednoho města, respektive dvou měst,
které právě kultura spojuje v jedno, je předmětem
tohoto textu. Český Těšín a Cieszyn jsou dvě města
ve dvou různých státních útvarech. Mají mnoho
společného – kořeny, historii, ulice, dokonce i staré
legendy a písně. Je to místo, ve kterém jsem vyrostla,
žiji a pracuji a které je mi blízké po všech stránkách.
Pokud se na kulturu podíváme z hlediska marketingu zjistíme, že kultura patří do oblasti služeb.
Zkoumání sféry služeb sebou přineslo také rozdílné
názory na povahu služeb a jejich marketing. Jednoznačná a konečná definice služeb neexistuje.
Pokud se na kulturu podíváme z hlediska osob,
jsou právě lidé jedním z velice významných prvků
marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na
kvalitu služeb.
Pokud se na kulturu podíváme z hlediska kvality, ta je klíčovým prvkem oblasti služeb. Požadavky a potřeby se neustále vyvíjejí a jsou složitější. Rostou rovněž nároky na celkovou úroveň
služeb. Mnoho organizací si uvědomuje, že podmínkou přežití v dnešním náročném konkurenčním prostředí je neustálé zlepšování kvality služeb směrem
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Oba Těšíny jsou přirozeným centrem Euroregionu Těšínské Slezsko. Euroregion je oblast příhraniční spolupráce, která vznikla na základě vzájemné dohody příhraničních regionů v tomto případě dvou jindy i více zemí. Euroregion funguje na
základě vlastních stanov a podporuje zájmy měst a
obcí, sdružení, organizací i fyzických osob. Na regionálním základě podporuje aktivity, které například
vedly k přijetí do Evropské unie a uzavírání mezinárodních smluv napomáhajících přeshraniční spolupráci. V rámci Euroregionu Těšínské Slezsko právě
tato dvě města patří k vynikajícím praktickým příkladům fungující přeshraniční česko-polské spolupráce. Na každém kroku, a každý den, jsou vidět

konkrétní výsledky této spolupráce, která byla léta
budována skrze neziskový sektor, samosprávu,
instituce, soukromý sektor, ale především, kterou
tvořily soukromé osoby svým aktivním přístupem
a prací. Opět zde spatřujeme snahu kooperovat a
budovat pozitivní vztahy, to je prioritou i v oblasti
přeshraniční či příhraniční spolupráce. Obě města
jsou charakteristické svou mnohonárodností a multikulturností a patří mezi významné body na mapě
Těšínského Slezska. V obou městech pak existuje
velký počet neziskových organizací, občanských
sdružení, obecně-prospěšných společností a jiných
občanských iniciativ. Díky tomu existují stovky akcí
a projektů malého, místního, regionálního i mezinárodního charakteru.
Kultura a příhraniční spolupráce jsou pro Český
Těšín i Cieszyn velmi významné a velmi charakteristické. Možná ještě lépe než příhraniční, vystihuje
spolupráci výraz přeshraniční. Protože to symbolické překračování hranic – ať už mezi národy, lidmi,
kulturami, názory – je tady všudypřítomné. Obě
města žijí plnohodnotným kulturně-společenským
životem. A právě kultura a přeshraniční spolupráce
jsou ta pojítka, která obě části kdysi rozděleného
města, spojují v jeden organismus.
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Autorzy / Autoři

JULIANA BEŇOVA – teatrolog, historyk, lingwista, tłumaczka (z języka polskiego i serbskiego). Pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie J.A. Komeńskiego w Bratysławie
oraz jako wykładowca języka i kultury słowackiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2001-2005) i Uniwersytecie w Belgradzie (2006-2012). Od 2012 r. dyrektor Centrum Badań Teatralnych Instytutu Teatralnego w Bratysławie. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zarówno na badaniu historii słowackiego teatru zawodowego
jak i współczesnego słowackiego dramatu
i teatru.
JULIAN GOLAK – działacz Stowarzyszenia
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka na
ziemi kłodzkiej, rzecznik generalny SPCzS
(1995-2005). Od 1980 w NSZZ „Solidarność”. W 1981 aresztowany i uwięziony.
Założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej
w Nowej Rudzie. Członek Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. Działacz samorządowy.
Twórca i dyrektor Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Współautor publikacji
z zakresu rozwoju regionalnego, współpracy
przygranicznej i ochrony środowiska. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
JERZY HERMA – doktor ekonomii. Działacz
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej (od
1989 r.; pełnione funkcje: zastępca rzecznika
generalnego SPCzS; członek zarządu Fundacji SPCzS). Współtwórca Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”. Dyrektor
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury-Domu Narodowego (1989-1997). W latach 1998-2002
konsul RP w Ostrawie, w latach 2008-2011
konsul RP we Lwowie.

60

SYLVIA HUSZÁR – teoretyk teatru, publicystka, tłumaczka. Pracowała w Instytucie Słowackim w Budapeszcie (1992-1994),
od 1994 r. zatrudniona w Muzeum Instytutu Teatru Węgierskiego jako asystent do
spraw zagranicznych, koordynator projektów teatralnych Czwórki Wyszehradziej i Unii
Europejskiej. Pracowała także (2007-2010)
na Uniwersytecie Teatru, Filmu i Telewizji
w Budapeszcie, kierując sprawami zagranicznymi wydziału. Współpracowała z niezależnym Maladype teatrem, jako producent
koprodukcji (2009-2013). Konsultant programowy, juror festiwali teatralnych w kraju
i za granicą.
KRYSTYNA KRAUZE – reżyserka (m.in. film
„Nasz Vašedk – siła bezsilnych”, 2012 r.),
scenarzystka, dokumentalistka. Tłumaczka
najnowszej dramaturgii czeskiej, popularyzatorka literatury czeskiej, autorka sztuk
teatralnych. Absolwentka praskich wyższych szkół FAMU i DAMU (Akademii Filmowej i Akademii Teatralnej). Przez trzy lata
była zastępcą dyrektora Instytutu Polskiego
w Pradze. Współpracuje z Telewizją Czeską
jako producent programów publicystycznych. Gdańszczanka, mieszka w Czechach.
ZBIGNIEW MACHEJ – polonista, poeta, tłumacz literatury czeskiej i słowackiej, działacz
kultury. Pracował jako nauczyciel, niezależny
dziennikarz, menedżer kultury i dyplomata
(wicedyrektor Instytutu Polskiego w Pradze,
dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie,
wicedyrektor Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego w Bratysławie). Opublikował dwanaście zbiorów wierszy. Współpracował m.in. z „Literaturą na Świecie”. Laureat Nagrody Młodych im. St. Wyspiańskiego
(1991). Nominowany do Paszportu Polityki
oraz do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej
Silesius i Nagrody Literackiej Gdynia (2008).

LESZEK MIŁOSZEWSKI – animator kultury,
dziennikarz. Pracował w Międzyzakładowym
Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej
(lata 70.) Wieloletni (1979-1992) redaktor
i sekretarz redakcji czasopism regionu Podbeskidzia: „Kroniki Beskidzkiej”, „Dziennika
Beskidzkiego”. Od 1997 dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.
PETR POSPÍCHAL – czeski publicysta. Były
dysydent. Członek Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych, sygnatariusz Karty 77, działacz Solidarności Polsko-Czesko – Słowackiej. Aresztowany
w 1987 r. w Brnie, oskarżony o rozpowszechnianie polskich wydawnictw niezależnych i utrzymywanie kontaktów z działaczami podziemnej „Solidarności”. Polacy
przeprowadzili akcję zbierania podpisów
pod petycją żądającą jego uwolnienia, zorganizowali też we Wrocławiu demonstrację.
W drugiej połowie lat 90. XX wieku ambasador Republiki Czeskiej w Bułgarii. W 2003 r.
objął stanowisko przewodniczącego czeskiej
Rady Radia i Telewizji. Odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej (2000).
MIRON PUKAN – doktor nauk humanistycznych; słowacki krytyk i teoretyk teatru. Autor
artykułów i studiów z zakresu historii i teorii
teatru słowackiego. Związany zawodowo
z Uniwersytetem w Preszowie (2002-2007,
2013-nadal). Pracował jako wykładowca
języka i kultury słowackiej w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego (2007-2012). Członek
Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych w Bratysławie.

WIKTOR RUBIN (właśc. Paweł Wojtczuk)
– polski reżyser teatralny, socjolog. Interesuje się nowymi teoriami politycznymi i biografiami kobiet, które swymi zachowaniami
przekraczają konwencje. Współpracuje ze
scenarzystką Jolantą Janiczak. Wyreżyserował m.in. Cząstki elementarne, Lalkę, Ofelię,
Joannę Szaloną; Królową i Carycę Katarzynę
w Teatrze im. Żeromskiego w Kielcach. Kapituła Paszportów Polityki 2013 w kategorii
Teatr nagrodziła reżysera i dramatopisarkę
„za brawurowe spektakle, które odsłaniając mechanizmy konstruowania oficjalnych
biografii, równie wiele mówią o historii, co
o współczesności”.
JAKUB ŠKORPIL – czeski publicysta teatralny,
reżyser, tłumacz (z języka angielskiego).
Współzałożyciel i redaktor naczelny czasopism: „Obratel” (1996-2000) i „Cavea”, od
2001 r. redaktor czasopisma „Svět a divadlo”.
Od czasu studiów związany a teatrami amatorskimi – aktor i reżyser zespołu teatralnego KDS Puchmajer. Konsultant programowy, juror festiwali teatralnych w kraju i za
granicą; prowadzi warsztaty krytyki teatralnej na Festiwalu Nova Dramá w Bratysławie.
PETRA SLOVÁČEK RYPIENOVÁ – działaczaka kulturalna regionu polsko-czeskiego
pogranicza. Pracowała w czeskocieszyńskim
Ośrodku Kulturalno-Społecznym „Střelnice“, trzynieckiej Agencji Handlu i Rozwoju.
Od 2007 r. działa głównie w sferze organizacji pozarządowych (dyrektor wykonawcza stowarzyszenia Education Talent Culture , wiceprezes Stowarzyszenia Kultura
na Granicy). Kieruje organizacją i finansami
projektów z dziedziny kultury i współpracy
transgranicznej (ekspert Funduszu Mikroprojektów) oraz współpracy krajów Czwórki
Wyszehradzkiej. Odznaczona honorową
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

PETRUŠKA ŠUSTROVÁ – czeska tłumaczka
literatury historycznej (z języka polskiego,
angielskiego i rosyjskiego), publicystka, polityk. Była dysydentka. W 1969 r. skazana na
dwa lata pozbawienia wolności za udział
w Ruchu Młodzieży Rewolucyjnej. Członkini
Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS), sygnatariuszka Karty
77. W latach 1990-1992 pełniła obowiązki
federalnego wiceministra spraw wewnętrznych (m.in. uczestniczyła w opracowaniu
ustawy lustracyjnej). Członek Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego. W 2008
r. wybrana przez Senat Republiki Czeskiej
na członka Rady Urzędu Badania Reżimów
Totalitarnych. Uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami. Odznaczona Krzyżem
Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej (2004).
WŁODZIMIERZ SZTURC – profesor nauk
humanistycznych; historyk teatru i dramatu,
badacz kultur starożytnych i rytuałów plemiennych, dramaturg. Autor wielu artykułów i studiów ( dwunastu książek) zwłaszcza
z dziedziny idei romantycznych i przemian
mitów w metamorfozach kultury od XVIII
wieku do dziś. Od 1981 r. pracownik naukowy
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.
Wykładał w Instytut National des Langues
et Civilisations Orientales, Paryż i Uniwersité
Francois Rabelais, Tours – Orleans. Współpracował z Fundacją Teatralną Frans Roggen
w Gandawie.

PIOTR SZCZERSKI – reżyser teatralny.
Od połowy lat 70. i w latach 80. związany
z ruchem teatrów studenckich (w 1979 r.
reaktywował krakowski eksperymentalny
Teatr 38). Od 1992 r. dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Ma w dorobku
reżyserię przeszło pięćdziesięciu przedstawień, począwszy od Starego Teatru w Krakowie, poprzez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Współczesny w Szczecinie, a skończywszy na Teatrze im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach. Głównie realizuje
utwory dwudziestowiecznych autorów (m.in.
V. Havla). Uhonorowany Srebrnym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).
EWA TOMASZEWSKA – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, reżyser teatru lalek (reżyserie m.in. w Białostockim Teatrze Lalek, teatrach: „Baj Pomorski” (Toruń), „Arlekin” (Łódź). Pracownik
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