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w minionym ustroju powiat nasz 
miał być przemysłowy. To zna
czy fabrykę mieli nam zbudować, 
bo żadnej u nas nie byto, a bez 
fabryki, wiadomo, nie wypada. 

Przyjechali, wyrąbali polanę w lesie i na tej po
lanie komin wielki postawili. Pytaliśmy się, bo 
zawsze człowiek jest ciekawy, jaka to fabryka 
będzie i co wyprodukuje. Powiedzieli, że będzie 
duża, a co wyprodukuje, to niech nas o to głowa 
nie boli, bo wyprodukuje to, co trzeba. Potem 
pojechali i już nie wrócili, bo ustrój się zmienił. 
A komin został. 

Wstyd nam byto, że fabryka niby jest, bo komin, 
ale jej nie ma, bo nie ma. Więc żeśmy wynajęli 
Józka spod lasa, żeby w kominie póki co palił, 
jak już jest komin, to niech będzie i dym, a sami 
daliśmy ogłoszenie w Wall Street Journal: 

POSIADAMY KOMIN . 
MOŻLIWOŚĆ DOBUDOWANIA 
FABRYKI. 

Na razie wszystko byto dobrze. Dym z komina 
szedł, zatrudnienie w powiecie byto, bo Józek, a 
z Wall Street jakiś kapitalista przyjedzie i fabrykę 
nam dobuduje. 

Czas mijał i kapitalisty widać nie byto. Dopiero 
pod jesień jeden przyjechał, Hindus. 

Sławomir Mrożek. Fakir 
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O SPEKTAKLU FAKIR 
W REŻ. BARTOSZA SZYDŁOWSKIEGO 
KTORY MIAŁ PREMIERĘ 28 . 10.201 O 

[Z MA TERIUÓW TEATRU l 

C 
zekają jak na Godota, ale do naszego 
polskiego powiatu przychodzi zaled
wie fakir. To spektakl o tym, że nasze 
życie składa się z chwil iluzji i oczeki
wania. I o tym, że los zwykle płata 

nam figla. A my, ludkowie boży, tak bardzo 
boimy się beznadziei, że zawsze znajdziemy 
jakieś wytłumaczenie dla kłopotliwej sytu
acji. Drugim planem opowiadania jest spot
kanie z obcym, innym. Teatralnie Fal<ir sięga 
po konwencję paradokumentu, niemego kina 
w zderzeniu z żywymi aktorami na scenie. 
Odwołujący się do tradycji teatrów amator
skich spektakl zrealizowany w konwencji 
paradokumentu. Wykorzystanie archiwal
nych szczątków dokumentujących prze
bieg prób z udziałem zespołu amatorskie
go z Nowej Huty, rozgrywający się jedno
cześnie w dwóch przestrzeniach - sceni
cznej i filmowej, układa się w taśmowy 
zapis przygody z teatrem. Na planie 
opowiadania Mrożka dochodzi do spot
kania z obcym, innym, tym, który swoją 

odmiennością kusi, intryguje i... zaraża. 

TEATR, TA Pl~KNA ZABAWA 
ZMIENIAJĄCA ŚWIAT 

BARTOSZ SZYDŁOWSKI 
W ROZMOWIE Z MONIKĄ ROMAN 

[FRAGMENT l 

[DZIENNIK TEATRALNY KRAKOW l 

MONIKA ROMAN: W ramach projektu odsła
niania nowych sposobów interpretacji 
opowiadań Mrożka, zrealizował Pan Fal<ira. 
Chciałabym poprosić o przedstawienie pro
cesu interpretacyjnego utworu i objaśnienie 
funkcji, którą pełnią zaangażowani w spekta
klu aktorzy-amatorzy. 

BARTOSZ SZYDŁOWSKI: To jest tak, że ktoś, 

kto robi spektakl odpowiada na pewne py
tania spektaklem. Jest kilka impulsów, które 
mnie przy pracy nad Fal<irem poprowadziły. 
l<iedy wziąłem napisane w roku w 1992 roku 
opowiadanie, zobaczyłem w nim idealną 

sytuację nowohucką. W opowiadaniu Mrożka 
do wybiednialej gminy przyjeżdża inwes
tor - Hindus, który obiecuje dobudować do 
istniejącego komina fabrykę. tym samym 
dając nadzieję na dobrobyt. Żywi się i używa 
wszelkich radości kosztem mieszkańców, 

a potem znika zostawiając po sobie 
jedynie zapłodnioną wójtównę i oszukaną 
społeczność. Co by nie mówić - to w Nowej 
Hucie po 89-ym również pojawił się inwes
tor - cudotwórca, również Hindus - Lakshmi 
Mittal. Z jego obietnic i cudu gospodarcze
go, na który liczyła Nowa Huta też niewiele 
wynilmęlo . Prawa ekonomiczne wzięły górę 
nad potrzebami społecznymi mieszkańców. 
To taki plan anegdotyczny, ale można z niego 
wyciągnąć naprawdę sporo sensów. Jest 
inny impuls, które te sensy podbija. Otóż 
nad tekstem zacząłem pracować z amatora
mi, w większości mieszkańcami Nowej Huty. 
W trakcie rejestracji prób, uświadomiłem 
sobie inną zbieżność. Otóż ja, jako reżyser 
stałem się fakirem, kimś za kim zaczęli 

podążać z różnymi nadziejami. Dokument 
z prób pokazał piękną, indywidualną historię 
ludzi w procesie wspólnego spotkania. 
Emocje, strzępy prawd w gestach, spojrzenia
ch były czymś czego razem doświadczyliśmy 
i co trudno odzyskać na scenie. Pojemność 
tej relacji mnie zaskoczyła i do dzisiaj in
spiruje (pracujemy nieustannie nad pełną 
wersją spektaklu Fal<ir, czyli optymizm). Ja -
w pewnym sensie obcy - prowokuję w grup
ie ludzi nowe doświadczenie, wyzwalam 
emocje, kreuję relacje. Ta rola artysty, ulotna, 
chwilowa, prowokująca krótkotrwały wzlot -
staje się tematem nas prowadzącym. Fakir 
znika, ale pozostawia za sobą nie dziewczynę 
z brzuchem. Zapłodnienie staje się metaforą 
tej tajemniczej relacji uniesień, które 
zmieniają coś w naszym życiu na trwale. Nie 
przypuszczałem, że Fal<ir Mrożka stanie się 
w pewnym sensie moim artystycznym mani
festem, marzeniem o roli teatru w życiu, tej 
pięknej zabawy zmieniającej świat. 

7 



JESLI SPEKTAKL IDZ IE DOBRZE, 
JESTEM SZCZĘSLIWA 

MARIA BAREŁA 

JAKO STATYSTKA występowałam w kilku filmach 
i mam porównanie z teatrem, gdzie pracuje 
się całkiem inaczej. Tutaj człowiek przycho
dzi, żeby się sprawdzić. Staram się być czujna 
na to, co mówi do mnie reżyser, staram się 
zachować spokój. To rodzaj egzaminu, jeśli 
go przed sobą zdam, jestem zadowolona, 
jeśli sama siebie podsumuję i wyjdę na plus. 
jestem zadowolona. Sprawdzam siebie. Uczę 
się dyscypliny. Podnoszę swoją sprawność. 
gdy na próbach dużo ćwiczymy. Lubię kon
takt z publicznością. Jeśli spektakl idzie do
brze. jestem szczęśliwa. To dodaje ene 
rgii, sity. człowiek się wzmacnia, czuje się 

bardziej potrzebny. to ujmuje lat. 

TRZEBA SIĘ ZEBRAĆ I COS ZARADZIĆ 

WŁODZIMIERZ BAREŁA 

KIEDY LUDZIE się kształcą, mają swój zawód, to 
potem chcieliby ten zawód wykonywać. Kiedy 
nie mogą. robią nie to, co do nich należy, a 
wtedy ktoś kto rządzi - dyrektor, prezes. mi
nister - ma za nic robotnika. Będzie okradał 
naszą gospodarkę. a potem ucieknie, a ten, 
co pracuje - nie ma za co żyć. Fakir mówi o 
tym, że trzeba się zebrać i coś zaradzić. Tak. 
żeby faktycznie każdy robił to, co umie. i 
niech rządzi ten, kto umie rządzić, ale nie po 
to, żeby mieć pieniądze i uciec - jak fakir -
tylko wspólnie to przemyśleć: co mamy. jak 
tym rozporządzać, żeby pieniądze zostały w 
kraju. l<iedyś w Polsce byto dużo. zwłaszcza 
za komuny dużo budowaliśmy, a nowy system 
doprowadził do tego, że nie mamy już nic. 
I co robić' Znów czekać na fakira? Za jakiś 
czas dojdzie do tego, że się zbierzemy i to 
zmienimy. Jak nie w tym roku. to w przyszłym. 
tak jak inne państwa zaczynają to robić. Bo 
j eśli nie, to znów pojawi się jakiś fakir, który 
nas wykorzysta, a chodzi o to. żeby ten, co 
pracuje mógł zarobić, utrzymać się, mieć 

z czego żyć, a u nas nie ma z czego wyżyć. 
A ci, co rządzą mają wszystko. Robotnicy mie
li mieszkania, to im pozabierali. a przecież tak 

nie wolno - ktoś pracował na to cale życie . 

A tak - zostali z niczym. Znów sytuacja jak 
z Fakira. 

NIE MUSZĘ SIEDZIEĆ PRZED 
TELEWIZOREM I JAKIES 

GŁUPOTY OGLĄDAĆ 

BARBARA DZIEDZIC 

DLA MNIE PRZYGODA z teatrem jest nowa. 
Po raz pierwszy występuję w teatrze. To 
moje pierwsze spotkanie ze sztuką. To 
jest nowy rozdział w moim życiu, bardzo 
ciekawy, inspirujący. spełniam się. Nigdy nie 
wiedziałam. że aż tak potrafię się otworzyć 
na ludzi, że tyle potrafię z siebie dać. To mnie 
w jakiś sposób buduje. Jest to dodatni bo
dziec na tym etapie mojego życia. Nie muszę 
siedzieć przed telewizorem i jakieś głupoty 
oglądać . Mogę przyjść, ktoś mnie zobaczy, 
ja mu coś przekazuję, temu komuś się to 
podoba. To rodzaj współpracy. Ja coś daję 
od siebie, a jeśli komuś się to podoba, to 
znaczy, że to akceptuje. Ja odbieram Fakira 
w ten sposób, że to historia o naszej polskiej 
naiwności i niepewności. Ciągle czekamy na 
kogoś. kto przyjedzie i coś za nas zrobi, a jak 
mu się uda to my się podpinamy i kiedy on 
osiągnie jakiś cel, to my wówczas mówimy, że 
to myśmy osiągnęli. Mato jest u nas inicjaty
wy. z którą wychodzimy sami. wymyślamy coś 
sami. mamy przed sobą cel i realizujemy go. 
Gdzieś w nas tkwi coś takiego. że wszystko 
robimy nie na 100 procent. najwyżej na 90 
procent. 

SZTUKA MOŻE SPRAWIĆ, 
ŻE UCZYMY SIĘ BYĆ 

Z LUDŻMI 

ST ANI SŁAW DZIEDZIC 

l<IEDY l<TOś się zajmuje sztuką tak naprawdę, 
od wewnątrz, nie machinalnie. wtedy zmierza 
do tego, by ten świat pokazać w swojej wizji, 
potrafi go uporządkować, w malarstwie. czy 
w teatrze. Każdy ma swój maleńki świat, cza-
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sem potrafi go powiększyć, gdy pracuje nad 
sobą i z ludźm i, bo doświadczenia się nabie
ra obcując z ludźmi, będąc między ludźmi -
w szkole, w pracy, w teatrze i nawet w kinie, 
a trzeba ze wszystkimi ludźmi jakoś umieć 
się znaleźć, dogadać, a nie tylko sięgać do 
kieszeni po jakieś narzędzie zbrodnicze, bo 
na dŁuższą metę coś takiego nie ma żadnej 
przyszŁości. Sztuka może sprawić, że uczymy 
się być z ludźmi. W sztuce są spostrzeżenia, 
które pomagają wyczuwać, co czŁowiek ma 
na myśli, obojętne czy to jest reżyser, czy fo
tograf. W zależności od tego, co fotografuje, 
co przedstawia, wyczuwa się jego kierunek, 
dokąd zmierza. Sztuka też uczy nas zauważać 
świat. Na przykŁad wielcy malarze, którzy szli 
przedstawiać przyrodę, przyglądali się jej 
z uwagą. l<to inny przejdzie i nawet jej nie 
zauważy, nie zauważy zwierząt, czy że maki 
zakwitŁy, albo, że gniazdko jakieś byto, nic nie 
zauważy, wróci do domu i będzie taki sam, 
jak wyszedŁ z domu, a chodzi o to, żeby coś 
w tej makówce zostaŁo. Myślę, że to są takie 
dośw i adczenia, które sprawiają, że czŁowiek, 
kiedy wyjdzie z domu może zauważyć to, 
co dobre, to co zte i odróżnić je od siebie w 
codziennym życiu. Bo jak nie będzie umiaŁ 
odróżnić dobrego od ztego, to p rzysztość 

będzie pomieszana, efekt będzie żaden. 

NIE WIEM JAKI SOCJAL 
BH W POWIECIE 

AGAT A MARZEC 

NIE CHODZI o TO, że wójtówna w Fakirze nie 
zostata oszukana, czy nie czuje się oszu
kana. Podej rzewam, że tak jak wszyscy czuje 
się oszukana. Ale ona wyniosta z tej historii 
jakieś szczęście . Czy raczej zrozumienie. Ona 
zrozumiaŁa, po co tak naprawdę to wszystko 
byto. Inni nadal trwają w tej magii fakira, 
który pokazat im egzotyczną kulturę, cza
rodziejskie stroje, dywany, z czego oni się 

cieszą. A ona nie podążaŁa za tym śladem 
stricte zewnętrznym, tylko popatrzyŁa na 

niego od innej strony. Przez to w niej pozostaŁ 
prawdziwy pierwiastek fakira. Teraz, kiedy na 
to patrzę z dystansu nie wiem, czy to byto 
dla niej bŁogosŁawieństwo, bo nie wiem jaki 
socjal byt w powiecie (śmiech). Nie wiem za
tem, czy ona byŁa tą jedyną szczęśli wą, nato
miast wiem, że ona najwięcej z tej sytuacji 
zrozumiaŁa . 

TU NAPRAWDĘ 
PRZY JECHAŁ HINDUS 

RYSZARD SŁABCZYŃSKI 

Po WOJSl<U przyjechatem do Huty, budowatem 
hutę. To byto w latach SO-tych. Huta zmieniata 
się, rosŁa w silę. Byt to raj dla mtodych. DawaŁa 
możliwość zdobycia zawodu, wiarę, wszystko. 
Ale zaczęta podupadać, zmieniali się dyrek
torzy, zaczęta niedomagać, była niedofinan
sowana, brakowało nabywców na stal. Doszło 
do tego, że huta poszta na sprzedaż. I trzeba 
trafu, że gram w sztuce Faf<ir, bo tu naprawdę 
przyjechat Hindus, kupit hutę i przygotowat 
ją wedtug własnych planów. Część wydziatów 
zamknąt. część otworzyt. pozwalniał ludzi. 
Wreszcie wizja rozwoju huty, gdzie wszys
tkiemu zaradzi Hindus zaczęta podupadać. 
Przyszedł czas, że wszystkie piece staty, 
wszystkie pięć. Hindus nie chciat zwalniać 
ludzi, część przerzucił do Dąbrowy Górniczej, 
część do innych hut, część trzymat na kom
binacie w innych wydziatach. Zobaczymy, co 
będzie - huta znów ma ruszyć w potowie mar
ca. Ale przykre jest to, że sami nie potrafimy 
gospodarować, budować, rozwij ać. Przed 
wojną mój ojciec budował Gdynię i oka
zuje się, że Gdynia teraz podupada, a kiedyś 
tak walczy liśmy o dostęp do morza. Tak samo 
z hutą, produkowata, produkowała i na
gle okazuje się, że już jej nie potrzeba. Byty 
nawet gtosy, żeby zaorać hutę. Bylem wczo
raj na kombinacie i serce mi się krajało. 

Stara aglomerownia została zburzona. Co 
on tam będzie w tym miejscu budowat. nie 
wiemy, bo to jest właściciel nie od nas. Moim 
zdaniem puenta Fakira jest taka, że Hi ndus 
otworzyt nam oczy na to, że trzeba samemu 
jakieś fundusze zdobyć, ukierunkować ludzi, 
otworzyt nam oczy na tę całą politykę i trzeba 
mu dziękować za tę naukę, któ rą nam dal. 

AKTORSTWO JEST 
DLA MNIE SŁUŻBĄ 

DAGMARA WASZKIEWICZ 

BĘDĄC NA SCENIE można odważyć się na ta
kie rzeczy, na które nie można się odważyć 
w normalnym życ i u, na ulicy, a czasem nawet 
w domu. To jest miejsce, w którym na wszystko 
masz wyttumaczenie. Możesz się bardzo 
otworzyć, dużo rzeczy może się z ciebie wylać. 
l<iedy wcielasz się w jakąś postać - dajesz jej 
swoje cechy charakteru, które w tobie są, ale 
ty je sam w sobie zagŁuszasz, albo udajesz, że 
ich nie ma, bo boisz się przyznać, że są, bo są 
zbyt śmiate, albo są negatywne, a możesz je 
wpakować w tę postać i powiedzieć - to ona. 
Z drugiej strony możesz przyjąć cechy tej 
postaci, których tobie brakuje i zrobić z te
go idea lną kombinację i stać się na jakiś czas 
kimś innym, kimś być może petniejszym. 
Aktorstwo daje możliwość, o której marzy 
każdy czŁowiek, że gdybym mógt raz jeszcze 
podjąć jakąś decyzję, gdybym mógŁ mieć 
dwa równoległe życia i zobaczyć, co by byto 
gdybym wybrat tę drogę, a co by byto gdy
bym wyb raŁ tę inną. W aktorstwie masz taką 
możliwość, by za każdym razem stawać się 
kimś innym. To jest też przewaga teatru nad 
kinem. Film, ilekroć go oglądasz zawsze jest 
taki sam, spektakl nigdy nie jest taki sam. 
Poza tym, ja wychodzę z założenia, że każdy 
z nas rodzi się z jakimś pakietem talentów, 
niektóre rzeczy mamy wyuczone, innych na
bywamy, ale każdy przychodzi na świat z jaki
miś talentami i te ta lenty są nam dane nie dla 
nas samych, ty lko po to, żeby ktoś inny mógt 
z nich ko rzystać, żeby coś wnosity w życie in
nych ludzi. Aktorstwo jest dla mnie stużbą, 
cate życie powinno być pewnego rodzaj u 
stużbą. l<iedy masz sto osób na sali, któ re 
cię nie stuchają i masz tę jedną, w której 
coś zostanie, jakakolwiek refleksja, to jest 
coś pięknego. l<iedy czujesz energię, która 
się przetacza przez salę i wraca do ciebie 
z ogromną, zdwojoną sitą. 
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„(.„) Jakby„. przypominali sobie czasy odlegle, 
gdy tu, w Nowej Hucie, która jeszcze nie byla 
Nową Hutą, inny fakir dobudował do krajo
brazu nie tylko sto kominów i fabrykę, ale też 
monstrualne miasto. Szydłowski wstrzyknął 
w jasność naparstek dziwnej nostalgii ." 

Pawel Głowacki, Dzienni/< Polski 

„Tutaj („.) zaciera się granica między te
atrem a rzeczywistością, szczególnie 
między widzem, a aktorem. Satyryczny tekst 
Sławomira Mrożka zaprezentowany został 
przez grupę amatorów. Cały proces powsta
wania spektaklu, próby, dochodzenie do sce
nicznych kompromisów, uczyniono za pomo
cą paradokumentalnych materiałów wideo 
przedmiotem przedstawienia. Publiczność 
jest świadkiem aktu tworzenia. Nie wiem, czy 
aktorzy amatorzy pochodzą z Nowej Huty, ale 
opowiadanie Mrożka doskonale wpisuje się 
w historię tego miejsca. Może napisane jest 
wlaśnie o nim' 

Mieszkańcy bliżej nieokreślonego powiatu 
czekają na przybysza, który wybuduje im 
fabrykę. Komin już mają -to spuścizna po po
przednim ustroju. Potrzebny jest teraz tylko 
jakiś kapitalista, który zechce powiat ostate
cznie uprzemysłowić. Byle tylko nie Żyd ani 
Niemiec. l<u uciesze wszystkich, a szczegól
nie wójtówny, z pomocą przybywa Hindus. 
Egzotyczny przybysz szybko zasymilował 

się wśród tubylców i polubił ruskie pierogi. 
Jedynie miejscowy ksiądz byt rozczarowany, 
bo fakir nie chadzał do kościoła. 

Przezabawna opowiastka z celną ironią 

i polotem wymierzona w przywary Po
laków, mówi jednocześnie o zachwycie tym 
co inne, obce, odlegle, ale niewiarygod
nie pociągające. Twórcy „Fakira", połączyli 

genialny dowcip Mrożka i swój pomysł na 
sposób ujęcia problemu, metatekstowość. 

Otwierają w ten sposób drzwi do nowych 
interpretacji. Tylko od nas zależy, za którą 

klamkę pociągniemy. Może za obie'" 

Monika Borys, www.l<siozeizebrak.pl 

FAKIR . STARCY 
MARC IN WIERZCHOWSKI, 
KORESPONDENCJA 
Z BARTOSZEM SZYDŁOWSKIM, 
11. 12.201 o 

Bartku, kilka refleksji jeszcze i w związku 
z FAKIREM (do którego często powracam), 
i z moimi dzisiejszymi refleksjami. Dziwne, 
jak to wędruje we mnie, po mnie. Z wielu 
rze-czy zdałem dziś sobie sprawę i nie mogę 
ich zatrzymać dla siebie z co najmniej dwóch 
powodów: po pierwsze, ze względu na naszą 
relację osobistą i na to, że zrobiłeś, w mo
im przekonaniu, coś naprawdę ważnego 

i wartościowego, i to nie tylko w sensie 
artystycznym, po drugie zaś ze względu 

na Łaźnię, mój z nią związek, moje w niej 
współuczestnictwo (choćby kulawe), moje jej 
kibicowanie, moje nadzieje z nią związane 
itd„ i bez końca. 

MYŚL PIERWSZA: Uświadomiłem sobie, że 
z FAl<IREM rzecz ma się tak, że w pewnym 
sensie dopiero teraz, kiedy spektakl już ist
nieje, kiedy praca już się odbyta i przyniosła 
owoce, że dopiero teraz wszystko się zaczy
na. Że dopiero teraz stajesz przed prawdzi
wym wyzwaniem. Że dokonałeś rzeczy nie
samowitej, zapładniając tych ludzi radością, 
młodością, nadzieją, że noszą w sobie Twoje 
- za przeproszeniem - płody, że Ty jesteś 
ojcem ich nienarodzonych dzieci i że mając 
tego świadomość lub nie, nałożyłeś na siebie 
odpowiedzialność inną niż ta dotychczasowa 
(w każdym razie niż ta, którą mialeś przez 
czas naszej znajomości). Że postawiłeś siebie 
przed iście fakirowym wyborem i że jest to 
z gruntu inna sytuacja niż każdorazowe wy
puszczanie spektaklu po dobrej lub gorszej 
nawet pracy, kiedy ruszamy w kolejne projek
ty, zostawiając.wszystko czasami rozgoryczo
nym aktorom. Ze jest to inna sytuacja niż tzw. 

1 3 
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l<ubrickowskie porzucenie (może słyszałeś 
kiedyś, jak McDowell gorzko wypowiadał się 
o l<ubricku, który po skończonej robocie nad 
MECHANICZNĄ, robocie intensywnej i bardzo 
intymnej, postawił mur, stworzył nieprzekra
czalny dystans, wszedł w nowe). To oczywiste, 
że sytuacja tych ludzi jest inna i że ta przygo
da, ba, to wydarzenie (które być może ma dla 
nich status wydarzenia, jak je pojmuje Ba
diou), jest dla nich czymś diametralnie innym 
niż dla zawodowych aktorów. Pewnie zdajesz 
sobie z tego wszystkiego sprawę, ale dotarło 
to dziś do mnie z taką intensywnością- budząc 
zachwyt i przerażenie - że postanowiłem Ci o 
tym napisać. Napisać, by powiedzieć o tym, 
żebyś miał się na baczności, by ich z tym nie 
zostawić, by nie odjechać - jak tytułowy fa
kir - w co innego, by nie powielić bolesnej 
rzeczywistośc i opowiadania Mrożka, by ich 
przed nią ochronić, by pomóc im ocalić to, 
co pomogłeś im wyhodować. Obawiam się, 

że sami nie dadzą rady, że sami nie będą 
wiedzieli, gdzie dalej i co z tym wszystkim, z 
tym nagle otrzymanym skarbem, począć. 

MvśL DRUGA: W trakcie tego pobytu w To
runiu, który to uniemożliwił mi udział w ot
warciu Łaźni, mój tata, lat 69, od czterech lat 
wdowiec, spotykający się co środę z trzema 
spośród swoich licznych braci na tzw. spot
kaniach piwnych, powiedział: Wiesz. oni już 
w zasadzie żyją wyłącznie przeszłością, o nic
zym innym nie potrafią już mówić. Nie żeby 
mój ojciec jakoś szczególnie chwatka pruł 

w przyszłość, snuł plany, realizował marze
nia albo chociażby się im oddawał wieczo
rami na szezlongu. Ale konstatacja to trafna 
i gorzka tak, jak tylko prawda być potrafi. 
I dziś to jego stwierdzenie do mnie powróciło, 
i powiązało się z FAl<IREM, i pomyślałem, że 
w większości spektakli, w których brali udział 
ludzie starzy, byli oni traktowali jako re
zerwuar pamięci. To był ich wkład, taka była 
ich funkcja - funkcja, na którą zawsze chętnie 
przystają, bo bycie rezerwuarem wspomnień 
jest, po pierwsze, wygodne, bo nie wymaga 
większego wysi łk u , po wtó re zaś lepiej być 
zauważonym i przydatnym komuś rezerwu
arem niż nieuchronne (niestety) przekonanie 
o własnej bezużyteczności. Ale przecież 

traktując ich w taki sposób, nieświadomie - w 
zadowoleniu z siebie, z poczuciem etycznej 
wyższości nad tymi, którzy pozostawiają ich 

samym sobie, dumni z dobrego uczynku itd. 
- również jesteśmy sprawnymi funkcjonariu
szami reżimu młodości, który słowem z taką 
gorliwością tępimy. FAl<IR jest pierwszym 
spektaklem od nie wiem jak długiego czasu 
(a może w ogóle pierwszym w moim życiu), 
który starych nie zamyka w ich starości, 

który nie ogranicza się do wspominków, 
który w ogóle wspominków, przeszłości, 

młodości nie stawia na piedestale! I wydało 
mi się to niesamowicie istotne. I zamarzył 
mi się projekt na starców, w którym w 
ogóle nie zajmowalibyśmy się ich starością, 
lecz teraźniejszością i przyszłością. l<tóry 
ko ntynuowałby - korzystając z innej formuły 
fabularnej, ale inspirując się otwartymi przez 
Ciebie na oścież drzwiami - to, co zacząłeś. 
l<tóry traktowałby ich podmiotowo, tak jak 
traktuje się młodych (w każdym razie ja tak 
młodych staram się traktować). Od dłuższego 
czasu noszę w sobie ukuty przez Radka 
l<rzyżowskiego termin "teatr dla moherów" 
(TOM) i czułem, że kryje on w sobie coś bar
dzo cennego i mądrego, i kuszącego, ale nie 
miałem zielonego pojęcia, jak się za to brać. 

I dziś - wszystko naprawdę zdarzyło się dziś 
- przeczytałem u Weissa, w jego wielkiej ES
TETYCE OPORU (powieści - w wielkim skrócie 
- toczącej się w nazistowskim Berlinie tuż 
przed wybuchem wojny i traktującej o gru pie 
młodych komunistów niemieckich, którzy 
wierzą głęboko, że po to, by zmieniać świat 
i panujące w nim relacje społeczne, muszą 
najpierw zniwelować przepaść edukacyjną 
i kulturalną, jaka dzieli ich i będących u wła
dzy mieszczan, podejmują więc olb rzymi 
wysiłek wtórnego zdobycia świadomości/ 

wiedzy: czytają zakazaną i niezakazaną 

literaturę i dyskutują o niej, badają dzieła 
sztuki, studiują manifesty polityczne, wszys
tkiemu na nowo nadając sens, sens, który da 
im szansę na zmianę istniejącego porządku 
i stworzenie szczęśliwszego i bardziej spraw
iedliwego świata), w tej powieści zatem 
przeczytałem dziś fragment, w którym 20-let
ni narrator wspomina, jak to przed 1933 
odwiedzał ojca w fabryce i jak czasami, w 
trakcie 20-minutowej przerwy śniadaniowej, 
robotnikom towarzyszył przedstawiciel 
jakiegoś stowarzyszenia edukacyjnego -
czasami byt to aktor lub poeta - który czyta! 
jedzącym wiersze lub prozę. I, mówi bezi-

• 

mienny narrator, wszyscy oni unikali jakie
gokolwiek kontaktu, wzrokowego czy in
nego, z lektorem nie dlatego, że byli zajęci 
jedzeniem albo że nie byli zainteresowani 
tym, co czytał, ale dlatego, że byli głęboko 
zażenowani, zawstydzeni tym, że kompletnie 
nie wiedzieli, jak czytać to, co im czytano. Nie 
mieli narzędzi. I kiedy klaskali, zakręcając 
termosy i skŁadając papier śniadaniowy 
wielorazowego użytku, klaskali z grzeczności, 
i tak oto artysta wychodzi! z fabryki z czymś, 
a oni zostawali z pustymi rękami. I zdaŁem so
bie sprawę, mówi narrator, że byŁo tak, bo nic, 
co przychodziŁo z zewnątrz, spoza nich, nie 
mogŁo wywrzeć na nich wrażenia i odcisnąć 
w nich niezacieralnego - czy jakiegokolwiek 
de facto - ś ladu, że jakakolwiek próba otwie
rania przed nimi, wieloletnimi więźniami, 
nowych widoków natychmiast rozbijała się 
o własną dziwaczność. Nie chcieliśmy, mówi 
narrator w imieniu robotników, nie chcieliśmy 
racji żywności, makatki z co pożywniejszych 
fragmentów, chcieliśmy totalności, i to nie 

totalności tradycyjnej, lecz totalności, którą 
stworzymy na nowo, od zera. Podkreślę to, 
co zrobiło na mnie największe wrażenie: że 
nic spoza nich nie mogło odcisnąć w nich 
śladu. Wracając więc teraz do idei TOM-u, 
zrozumiałem dziś, że nie da się niczego ta
kiego stworzyć od zewnątrz, wymyślając coś, 
robiąc coś dla nich, o nich, w ich imieniu, 
ale BEZ NICH. Bo wobec tych ludzi zawsze 
startujemy z wyższej pozycji. Ja mogę nie 
angażować inteligenta w swój spektakl, bo 
nim jestem. Ale robiąc spektakl o robotnikach 
czy o ludziach biednych, będę uzurpatorem 
dopóty, dopóki nie zrezygnuję - przynajmniej 
po części - ze swojego postrzegania świata. 
Dopóki NAPRAWDĘ nie udzielę im głosu, 
dopóki naprawdę ich do niego nie dopuszczę. 
Marzy mi się, by FAl<IR byŁ nie pojedynczym 
wydarzeniem artystycznym (którym jest), lecz 
pierwszym krokiem na drodze. \,jak wynoszę 
ze wszystkich naszych dotychczasowych roz
mów, to również Twoje marzenie. 
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„( ... ) nie pokazywał się wiele, tyle co do restauracji i z powrotem. Przeważnie 
siedział w domu i nad dobudowywaniem fabryki pracował. 

Ciekawi byliśmy, jak mu to idzie, ale nie śmialiśmy go o to zapytać . Poprosiliśmy 

więc Wójtówkę, żeby podglądnęła przez dziurkę od klucza. Ona na to, że już 
podglądnęła, ale nic ciekawego, bo on tylko siedzi i gra na fujarce. Bardzo nas to 
zdziwiło i postanowiliśmy się z nim rozmówić. Poczekaliśmy na niego w restauracj i, 
a kiedy p rzyszedł na obiad, pytamy: 
- Co j est z tą fuja rką? 
- U nas w Indiach taka specyfika. Siada s i ę i gra na fujarce. Wtedy lina, albo co, 
położona na ziemi, w kłębek zwinięta, porusza się. j ej koniec się unosi, w górę się 
wypręża i po chwili cala stoi jak drut. 1 7 
- No dobrze, ale co to ma wspólnego z fabryką . 
- Z fabryką jest tak samo. Zagra s i ę na fujarce i fabryka stoi." 

o premierze Fakir zacząl nabierać 

nowego ksztatt. Do zespotu wyko
nawców dotączyl krytyk i dramaturg 

- Igor Stokfi szewski - który podczas pub
licznych, roboczych prezentacj i kolejnych 
etapów pracy wykonywat na scenie tekst 
swojego autorstwa. dotykający wymie
nionych zagadnień. Bartosz Szydtowski nato
miast wprowadzat widzów w świat spektaklu. 
prezentując multimedialną narrację o historii 
Nowej Huty jako - za razem - inspiracj i oraz 
nieuniknionym kontekście tak dla tworzenia 
teatru, jak i rozważań o możliwościach zbu
dowania wokót niego wspólnotowych więzi. 
Fakir w procesie to kolejny etap pracy nad 
działaniem perfo rmatywnym, którego finat 
stanowit będzie nowy spektakl. Fakir w pro
cesie polega na prezentowaniu jednej z wer
sji roboczych Fakira. która poddana jest pod 
dyskusję z udziatem m.in. amatorów-wyko
nawców, Bartosza Szydtowskiego, Igora 
Stokfiszewskiego. Marcina Wierzchowskiego, 
a przede wszystkim - pu bliczności. 

[ 

Otwarte spotkania z publicznością 
miejsce 4 i 5 lutego 2011 r. 

miały 

Stawomir Mrożek , Fal<ir 

Igor Stokfiszewski w rozmowie 

z Wito ldem Mrozkiem (fragment) 

www.kry tykapolityczna.pl 

WITOLD MROZEK: Czwartego lutego w Łaźni 
Nowej w Krakowie/Nowej Hucie będziemy 
mogli uczestniczyć w akcji Fakir w proce
sie z twoim udziałem. Na 26 lutego zapo
wiedziana jest premiera spektaklu Fakir, 
czyli optymizm, będącego finałem tej akcji. 
Mógłbyś więcej powiedzieć o tych inicjaty
wach? Dlaczego Mrożek? 

IGOR STOKFISZEWSKI: Fakir w procesie de 
facto trwa od kilku miesięcy. W październ i ku 

ubiegtego roku Bartosz Szydtowski w ra
mach programu inscenizacji Mrożkowskich 
opowiadań, zrealizowat 25-minutowy spe
ktakl pt. Fakir. Jest to przewrotna i prze
śmieszna opowieść. rozgrywająca się na kilku 
poziomach. Pierwszy z nich dotyczy transfor
macji ustrojowej i ekonomicznej . Opowia
danie Mrożka powstato w 1992 roku i mo
żna czytać je jako komenta rz do bieżących 
wydarzeń spotecznych. Akcja rozgrywa 
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się gdzieś na prowincji , gdzie postawiono 
komin, ale nie dobudowano doń fabryki. Po 
przemianach. mieszkańcy dają ogłoszenie 
do Wall Street Journal, że poszukują kapita
listy, który dokończyłby dzieła, a przy okazji 
uratował powiat przed upadkiem. Zjawia się 
Hindus, który ob iecuje pomoc, ale zajmuje 
się głównie graniem na fujarce, przekonując 
wszystkich. że ponieważ w Indiach gra na fu
jarce pomaga unosić się linom i innym przed 
miotom, takoż i sprawi. że powstanie fabryka. 
W międzyczasie Hindus utrzymywany jest 
przez mieszkańców. korzysta z usług miej
scowej restauracji i cielesnych p rzyjemności 
oferowanych przez wójtównę, u której ma no
cleg. W fina le znika, pozostawiając nieuregu
lowane rachunki. wójtównę w ciąży i rzecz 
jasna komin bez fabryki . Mrożek puentuje 
całość gorzko, wkładając w usta bohaterów 
wyznanie, że przynajmniej będzie przyrost 
naturalny, a jak wiadomo „duży naród - silny 
naród". Można zatem całość czytać również 
jako proroctwo nadejścia języka ksenofobii, 
służącego kompensacji klęsk ekonomicznych 
przez narrację narodową . Inny poziom to ro
dzaj absurdalnej afirmacji rzeczywistości, lub 
niektórych z jej objawów, która idzie wbrew 
realiom. Wreszcie - zbiegiem okoliczności -
opowiadanie to znakomicie pasuje do Nowej 
Huty, której komb inat meta lurgiczny wyku
piony został przez hinduskiego przedsiębior
cę Lakshmi Mittala. Szydłowski opracował 
opowiadanie z siedmiorgiem nowohucian, 
a sam usytuował się w pozycji i roli fakira, 
dodając do wymowy całości element meta
teatra lny: pytan ie o miejsce Łaźni Nowej, 
teatru w ogóle i artystów teatralnych, w pej
zażu przestrzeni zdewastowanych ekono
micznie, społecznie i kulturalnie, w ideologii 
rewitalizacyjnej (która stanowi podkładkę 
dla gentryfikacji) i ruletce artystycznego za
gospodarowywania ludzi wykluczonych. Do
powiem jeszcze, że główną część tego 
działania, obok sytuacji scenicznych, stanow i ł 
fi lm, będący zapisem prób. Na filmie widzimy 
starsze i młodsze osoby, wykonujące szereg 
pa ra-aktorskich ćwiczeń , na które nakładają 
tekst. Efektem jest niezwykle intensywny 
obraz działań fizycznych i budowania intym 
nych, cielesnych relacji w zróżnicowanej 
społecznie grupie, opracowującej spektakl. 

Rozmawiałem wcześniej z Bartkiem o tym 
projekcie, byłem uczestnikiem jednej z prób, 
ale kiedy obejrzałem premierę. efekt mnie 
zaskoczył. Byt to spójny, p rzemyślany i su
gestywny kawałek teatru, który dotykał sze
regu interesujących mnie aspektów odno
szących się tak do problematyki społecznej , 
jak i teatralnej . Ale przede wszystkim 
imponująca była w nim ambicja zarejestro
wania procesu kształtowania się i działania 
zbiorowości, wspólnoty poza partykularyz
mami grupowymi. 

Od dłuższego czasu dyskutowaliśmy z Bar
tkiem. scenografką i współtwórczynią Łaźni 
- Małgosią Szydłowską oraz Marcinem Wie
rzchowskim - reżyserem m.in. spektaklu 
Supernova. Rekonstrukcja - o zagadnieniach 
dotyczących intensyfikacji poszukiwań 
w dziedzinie teatru, który zwracałby szcze
gólną uwagę właśnie na przestrzeń relacji 
we wspólnocie. o zagadnieniach języka tea
t ralnego, który rodzi się, gdy w pracy 
przeniesiemy akcent z jakości widowiska 
na jakość więzi kształtujących się wewnątrz 
zbiorowości wykonawców i na przecięciu 
dróg realizatorów, aktorów oraz widzów, 
o zagadnieniach miejsca teatru w lokal
nym krajobrazie i różnych sposobach pod
niesienia poziomu teatralnej demokracji 
i partycypacji. Szuka liśmy podpowiedzi 
penetrując tradycję, która sięga korzeniami 
teatrów robotniczych. przyglądając się sztu
kom uczącym , czy instruktażowym Brechta, 
inicjatywom teatralno-społecznym Augusto 
Boala, z którego technik korzystał Bartek 
przy pracy z nowohucianami nad Fal<irem, 
i tzw. teatrom wspólnot-międzynarodowemu 
ruchowi, który zajmuje się wzmacnianiem 
więzi lokalnych i specyfiki regionów poprzez 
praktyki teatralne, wreszcie - parateatra lnym 
działaniom zorientowanym społecznie od 
Living Theatre po Rimini Protokoll. 

Fa/<irokazaŁ się poruszać inspiruj ącą st runę 
w ramach wszystkich tych poszukiwań. 
Był spektaklem aktualnym, komentującym 
sytuację społeczną w Nowej Hucie, a zarazem 
opowiadającym o ogólnych mechanizmach 
transformacj i, był gorzki, a jednocześnie 
afirmatywny, korzystał z doświadczeń pracy 
z mieszkańcami , ale rezygnował z pater
nalistycznego odwoływania się do ich 
egzotycznych biografii, odsłaniał osobę 

reżysera , który wchodził w konfrontację 
z mieszkańcami, nie fałszując przy oka
zji swojej kulturowej pozycji , a ponadto 
oddychał jakąś dziwną nieporadną estetyką. 
wzruszającą czy rozczu lającą. a jednocześnie 
trafną. silną. dosadną . 

W.M.: Od pewnego momentu zacząleś się 
w Fakirze pojawiać na scenie. To nowa odslo
na twoich teatralnych przygód - do tej pory 
w tworzenie spektakli angażowaleś się jako 
dramaturg. Skąd twoja obecność wśród 

wykonawców? Jak to jest nagle zostać per
formerem? 

l.S.: Po premierze powiedziałem Bartkowi, 
że warto kontynuować pracę nad przed
sięwzięciem pt. Fakir. Zaproponowałem. że 
napiszę o tym, co widzę i czego doświadczam 

podczas obcowania ze spektaklem, a nas
tępnie wystąpię i będę wykonywał mój 
własny tekst na scenie jako część teatralne
go zda rzenia. Tekst taki powstał i zaczęliśmy 
próbować włącza ć moje działanie do Fakira. 
Próbowali śmy wielu wariantów, Łącznie z czy
taniem dokonywanym przez mieszkańców, 

moim indywidualnym performansem. chórem 
itd. To byto niezwykłe doświadczenie. Po 
pierwsze dlatego, że musiałem własną osobą, 
własnym organizmem poświadczać to, co 
piszę, poświadczać wobec autorów spektak
lu, jego wykonawców i publiczności . Po dru
gie musiałem wypracować język, który będzie 
czytelny dla wszystkich biorących udział 

w zdarzeniu, nie będzie przeintelektualizo
wany i solipsystyczny, do czego mam ten
dencje, a ponadto będzie tak skomponowa
ny, bym mógł go z Łatwością wypowiedzieć. 
Po trzecie mu siałem skonfrontować s ię z ca-

PARTNERZY SPE KTAKLU 

tym szeregiem zachowań , które - jako inteli 
gent- mam wkodowane w ciało . Zmienić swój 
habitus z intelektualnie-zadumanego na iście 
wiecowy, nie pozostawiający wątpliwości, że 
raczej głoszę niż sugeruję, że wierzę w to, 
co głoszę. Następnie staraliśmy się ten ha
bitus rozbić , czy ogólnie - opracowywać go. 
Po czwarte zasmakowałem nieco pozycji, 
w jakiej znajduje się aktor i trudności, jakie 
napotyka w materii instytucji i idei teatru. Po 
piąte zaś - na własnej skórze odczułem ową 
wspólnotę, która przełożyła się na pierwotną 
wersję spektaklu . Projekt się rozwijał. Bartek 
dołożył własny moduł w postaci multimedial
nej narracji o historii i teraźniejszości Nowej 
Huty, i nakreśleniu kontekstów. jakie budują 
one dla pracy artystycznej, roboty z nie-akto
rami. która osadzona jest w tradycji teatrów 
robotniczych, wreszcie - które kładą s i ę 

cieniem na konstytuowanie wspólnoty wokół 
instytucji teatru i poszukiwanie przestrzeni 
afirmacji. Powstała zatem trójmodutowa ak
cja, której robocze prezentacje dawaliśmy kil
kukrotnie do wglądu publiczno ści, a po kon
frontacjach z obserwatorami. dokonywaliśmy 
jej przekształceń . Lutowy Fakir w procesie 
będzie kolejną roboczą prezentacją , w kolej
nym wariancie, tym razem z dodatkowym 
udziałem Marcina Wierzchowskiego. Zaś Fa
kir, czyli optymizm to spektakl, który stanowić 
będzie finał tych poszukiwań . Zaraz po 
Fakirze w procesie rozpoczniemy ostateczne 
jego opracowywanie. które - mamy nadzi eję 

- będzie rodzajem summy wszystkich tych 
eksperymentów, a pierwotnego Fakira wzbo
gaci dodatkowo o inspiracje czerpane z Wol
tera. Tytuł jest bowiem - co oczywiste -
parafrazą jego Kandyda. 
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