


Wektory miłości 
Rozmowa z Bogdanem Toszą, reżyserem Blackhirda 

- Realizacja Blackbirda to Pańskie drugie spotkanie z dra
maturgią Dawida Harrowera. Polska premiera Noży w ku
rach w Pana reżyserii - sztuki, którą debiutował jako dra
maturg ten szkocki autor - była dużym wydarzeniem te
atralnym. Rozumiem, że Harrower Pana uwiódł. 
- Lektura Noży w kurach była dla mnie objawieniem. Na
głe bowiem okazało się, że w Europie jest niezwykły pisarz. 
Perfekcyjny dramaturg, który w przeciwieństwie do swoich 
kolegów po fachu, umie poruszać się w innych rejonach niż 
brutalizm. Dramaturg umiejący odrzucić efekciarstwo i afck
tywność. Pisarz, którego świat wyobraźni oraz język jakim 
ten świat opisuje, sięga Biblii. Spotkanie z Harrowerem było 
odkrywcze, ożywcze, fascynujące i inspirujące. Stąd z wiel
ką radością podjąłem się reżyserii Blackibirda. 
- Harrower czuje teatr i prawa, jakimi rządzi się scena. 
- Obok dramaturgii, Harrower zajmuje się adaptacjami 
cudzych tekstów. Myślę, że to doskonała szkoła teatru . 
Takie doświadczenie na pewno pomogło mu w umiejęt
ności konstruowania świetnych ról teatralnych w obrębie 
bardzo kameralnych dramatów. 
Niewielka obsada, czy jedna przestrzeń nic ogranicza go 
w żaden sposób. Świat, który przy pomocy nicz>vyklego języ
ka buduje Harrower, jest szalenie bogaty, a opisywane przez 
niego problemy są przedstawione i zbadane z wielu stron. 
Ten wyróżniający go język jest zresztą ogromnym wyzwa
niem dla polskich tłumac_zy. Po pierwsze ze względu na 
podstawową różnicę pomiędzy idiomatycznym angielskim, 
a opisowym językiem polskim, po drugie z uwagi na od
autorską sl<ladnię i poetykę. 
- Napisany na zamówienie Petera Steina Blackbird jest 
sztuką, która w prosty sposób kojarzy się z Lolitq Władi
mira Nabokova. Ale porównując obie bohaterki: Lolita 
wydaje się wyrachowaną uwodzicielką, Una - dziewczy
ną, której zachowanie determinuje wielka miłość. 
- Bo w Blackbirdzie naprawdę chodzi o miłość, pod wa
runkiem, że wiemy, czym jest miłość dwunastolatki. Chęt
nie bym się podpisal pod stvvierdzcniem: tutaj jest miłość. 
Ale waham się, by być w tej kwestii autorytatywnym. Za
daję sobie pytanie: w którym momencie istnieje miłość? 
Podstawowa różnica pomiędzy Lolitą a Blackbirdem jest 
taka, że Blackbird nie opisuje spotkania dwunastolatki z czter
dziestolatkiem. Cała historia Uny i Raya jest opowiedziana 
przez dorosłych ludzi. To retrospektywa ich związku . Lo
lita zaś dzieje się w czasie teraźniejszym . 

Doświadczenie związku sprzed osiemnastu lat jest tak sil
ne, że determinuje retrospekcję. \~iedząc natomiast o rym, 
jak zwodnicza jest pamięć, musimy trochę na wiarę przy-
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- ( :hoć i11spira1orl•«! romamu była l 111a i wszystko rn si<; dzia
ło mii;dzy ni;1 a Rayl'm stało si<; za jl'j przyzwołenil'm i pd-
11;1 aprobat;!, to miło\<: opisana w B/ackbirdzie zawszl' jl'st 
postrzegana jak wy,ti;pc:k. 
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- Jak hy na caL1 historie; ni1: spojr1c(. to rzecz jest mocno kon
trmn:rsyjna. :\'ie hoi ~ii;: Pan Jotvkmia takiego tl'matu t:1hu; 
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