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Anna R. Burzyńska

Prawda, prawda
i po prawdzie
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Sirenos w Wilnie,
28 września – 13 października 2017

Z



każdą wizytą na festiwalu Sirenos coraz bardziej
zazdroszczę Litwinom ich teatru narodowego:
jego odwagi, nowoczesności, chęci podejmowania
trudnych, wstydliwych, dzielących społeczeństwo
tematów. Misję Lietuvos nacionalinis dramos teatras postrzega
się raczej jako misję „wtrącania się” niż łagodzenia konfliktów i uprawiania „wysokiej sztuki”. W ostatnich sezonach
idealne miejsce do pracy znaleźli w nim artyści tak różni
(i tak po wielokroć „nienarodowi”), jak Krystian Lupa (w Placu
Bohaterów zmuszający Litwinów do konfrontacji z własnym
antysemityzmem, nacjonalizmem, resentymentami) i Árpád
Schilling (w Wielkim złu pokazujący konflikt rosyjsko-ukraiński w formie makabrycznej rewii nagich, maltretowanych
ciał).
W programie zeszłorocznej edycji festiwalu pojawiły się
aż cztery produkcje Narodowego litewskiego teatru dramatycznego. O ile uwspółcześniony, opowiadający o hipokryzji
w świecie polityki Tartuffe w reżyserii Oskarasa Koršunovasa
to propozycja dosyć przewidywalna w przypadku narodowej
sceny, o tyle pozostałe trzy już takie nie były, pod względem
odwagi formalnej i/lub politycznej często prześcigając
produkcje niezależne.
Uciec od Moskwy
Yana Ross sięgając po Trzy siostry postanowiła usunąć
z tekstu Czechowa grubą warstwę werniksu, która sprawia,
że dziś jest on czytany głównie jako głęboko melancholijny,
kameralny dramat egzystencjalny, a uniformy pojawiających
się i znikających wojskowych służą jedynie spotęgowaniu
nieco operetkowej stylistyki retro. Zapomina się, że Czechow
dorastał w kraju napięć wewnętrznych (terroryzm) i zewnętrznych (konflikty z sąsiednimi krajami), a sztukę o siostrach
Prozorow pisał, gdy w powietrzu wisiała już groźba wojny
i rewolucji. To, że Solony wciąż na nowo spryskuje się perfumami, by stłumić prześladujące go wspomnienie smrodu
rozkładających się zwłok, wyraźnie sugeruje, że poza miasteczkiem, w którym toczy się akcja sztuki, istnieje inny,
znacznie brutalniejszymi prawami rządzący się świat – że siostry ukryły się w cichym oku rozszalałego cyklonu.

Ross przenosi akcję dramatu do współczesnej bazy NATO
gdzieś na litewskiej prowincji – kantyna w hangarze, gdzie
przychodzą żołnierze różnych narodowości (Litwin, Polak,
Niemiec, Amerykanin) urasta do rangi głównej atrakcji
podupadłego miasteczka. Irina, Olga i Masza to kobiety
po czterdziestce, zaniedbane, na zmianę to zrezygnowane,
to zdesperowane w swoich relacjach ze światem. Mówią mieszaniną litewskiego i rosyjskiego – łatwo je zidentyfikować
jako przedstawicielki licznej mniejszości rosyjskiej na Litwie,
w dużej mierze złożonej z osób, które (lub których rodzice)
po upadku ZSRR nie powróciły do miejsca pochodzenia.
Czują się podwójnie wykorzenione, pozbawione tożsamości, złapane w sieć wzajemnych resentymentów pomiędzy
dwiema narodowościami, i choć marzą o lepszym świecie
i lepszym „życiu za sto lat”, wcale nie chcą już „do Moskwy”.
Wręcz przeciwnie: nad spektaklem wisi groźba konfliktu
na globalną skalę, zmiecenia z powierzchni ziemi kruchej
stabilizacji, jaką bohaterowie próbują zbudować. Czyniąc
tłem wydarzeń projekcje pokazujące wystrzeliwanie rakiet
rosyjskich i wojsk NATO, wybuchy, pożary i niepokojący chór
dzieci śpiewających piosenki zespołu Rammstein, Ross sugestywnie oddaje paraliżujący lęk oczekiwania na nieuniknioną
wojnę, wobec której indywidualne gesty i wybory okazują się
zupełnie nieistotne.
Choć spektakl nie przekonuje w wielu rozwiązaniach
dramaturgicznych (gagi związane z nieporozumieniami
w wielojęzycznej gromadzie, wprowadzanie na scenę postaci
w oryginale jedynie wspomnianych, jak żona Wierszynina,
i dopisywanie im całych, niezbyt udanych scen), wydaje się
trafnie wyrażać lęki Litwinów (także, a może zwłaszcza tych,
których tożsamość narodowa jest wątła i niepewna) – dumnych ze swoich monet euro z Pogonią i nieustannie bojących
się ponownego wchłonięcia przez Wielkiego Brata, masowo
rozważających emigrację, a zarazem starających się za wszelką cenę bronić swojego języka i tożsamości. Świadczyłaby
o tym ogromna różnica w odbiorze spektaklu podczas showcase: goście raczej zachowywali do interpretacji Ross dystans,
wileńscy widzowie na wszelkie aluzje polityczne reagowali
bardzo emocjonalnie.
Licznik Geigera
Do dziedzictwa Litewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej (tym razem rozumianego bardzo konkretnie)
i trudnego, wciąż niezakończonego okresu transformacji
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nawiązywała kolejna produkcja sceny narodowej: Zielona
łączka. To wyreżyserowany wspólnie przez Litwina Jonasa
Tertelisa i Niemkę Kristinę Werner spektakl dokumentalny w stylu najlepszych przedstawień Rimini Protokoll:
celny, inteligentny, prowokujący, odwołujący się na równi
do polityczno-historycznej świadomości i empatii widzów,
rewelacyjnie skonstruowany pod względem dramaturgicznym, bezpretensjonalny inscenizacyjnie i przejmujący pod
względem wykonawczym. Pars pro toto historii Europy
Środkowej staje się w przedstawieniu Tertelisa i Werner
Ignalina – Ignalińska Elektrownia Jądrowa. Jej budowa w 1977
roku została narzucona przez władze Związku Radzieckiego
(elektrownia miała dostarczać energię elektryczną dla Litwy,
ale także dla Łotwy, Białorusi i obwodu kaliningradzkiego);
dla pracowników i ich rodzin zbudowano atomowe miasto
Wisaginia, pierwszy reaktor podłączono do sieci w 1983 roku,
drugi – w roku 1987, kolejne dwa nie zostały zbudowane
z powodu protestów (reaktory ignalińskie były podobnego
typu do używanych w elektrowni w Czarnobylu). W późniejszym czasie elektrownia stała się kartą przetargową
w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską: państwa
zachodnie domagały się wyłączenia reaktorów, co było wysokim żądaniem, zważywszy że elektrownia pokrywała dziewięćdziesiąt procent zapotrzebowania energetycznego kraju
i – dzięki taniej elektryczności – znacząco wpłynęła na rozwój
gospodarczy Litwy. Negocjacje przerodziły się więc w rodzaj
politycznej tragikomedii (zawierającej takie wątki, jak sfałszowane ekspertyzy mające dowodzić wysokiego stopnia zagrożenia ze strony reaktorów).
Prace nad demontażem i neutralizacją Ignaliny wciąż trwają, i ze względu na skomplikowane procedury bezpieczeństwa
ciągnąć się będą co najmniej do 2038 roku, kiedy to dawna
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elektrownia ma zmienić się w tytułową zieloną łączkę.
Najmłodsze miasto Litwy – Wisaginia wciąż istnieje: do dziś
lokalnym świętem jest rocznica przywiezienia wielkiego
kamienia pod budowę pierwszego bloku, a w centrum miasta
nadal stoi olbrzymi pomnik z licznikiem Geigera pokazującym stopień promieniowania. I właśnie o życiu w Wisaginii
opowiada dziesięcioro jej mieszkańców: od dawnych pracowników, przybyłych na plac budowy z wielu zakątków
imperium, po ich dzieci i nastoletnie wnuki, które nie mają
już dokąd wrócić, więc albo zostają w blokach, albo tułają się
po świecie, szukając szczęścia w dużych miastach. Nazwiska
rosyjskie, ukraińskie, łotewskie, a nawet angielskie (Walijki,
która przyjechała do Ignaliny jako konsultantka w związku
z demontażem elektrowni i już na Litwie pozostała), kilka
języków, wiele tożsamości, nieskończona liczba historii opowiadanych przez ich uczestników i świadków, „ekspertów
od codzienności”, a ilustrowanych to fascynującymi zdjęciami
dawnego socjalistycznego miasta przyszłości i współczesnego
miasta-zombie, to autentycznymi meblami, ubraniami i przedmiotami w roli rekwizytów. Mimo swojej zwykłości, ich
opowieści wciągają, wzruszają, budzą wzburzenie. Zebrane
razem na niedużej scenie, stanowią bardzo mocne oskarżenie
europejskiej (i zachodniej, i wschodniej) polityki, manipulującej ludzkimi losami niczym znaczonymi kartami w nieczysto
granej partii pokera.
Litewskie Twin Peaks
Diametralnie odmiennym językiem teatralnym mówi
do publiczności Narodowego litewskiego teatru dramatycznego Łukasz Twarkowski. Znana w Polsce głównie z ekranizacji Janusza Majewskiego „litewska” nowela Lokis Prospera
Mériméego została podsunięta reżyserowi przez dyrektora

Narodowy litewski teatr dramatyczny, Lokis; fot. Dmitrij Matvejev
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teatru, Martynasa Budraitisa. Dziwaczny horror o hrabim
Michale Szemiocie, mężczyźnie urodzonym przez zaatakowaną przez niedźwiedzia matkę, który podczas nocy poślubnej
zmienia się w bestię, rozszarpuje swoją żonę i ucieka do lasu,
skonstruowany został przez autora z autentycznych nazwisk
szlacheckich (co w momencie publikacji wywołało ogromny
skandal) i nazw geograficznych, legend, plotek i przeinaczonych faktów, ujętych w paradokumentalną ramę (opowieść
o mrożących krew w żyłach wydarzeniach na kresach cywilizacji europejskiej snuta jest przez pastora Wittembacha
– lingwistę i etnografa, który wyruszył w podróż na Żmudź,
spodziewając się znaleźć tam ślady starego piśmiennictwa
sakralnego), co sprawiło, że czytelnicy traktowali go jako
źródło wiedzy o Litwie. Dla Twarkowskiego ten aspekt okazał
się szczególnie interesujący – w casusie Mériméego odkrył
zapowiedź dzisiejszych problemów z prawdą i postprawdą,
w Lokisie – wczesny wariant mockumentu czy dokufikcji.
Fikcyjność scenicznego świata zostaje zdemaskowana
od razu – jeszcze przed jego przedstawieniem. Przy oświetlonej widowni na proscenium wychodzi grupa kilkunastu osób.
Odrobinę stremowany młody mężczyzna w wojskowej kurtce
wita festiwalową publiczność. Przedstawia się po angielsku
jako Łukasz Twarkowski, reżyser, prezentuje pozostałe osoby
(dramaturżka Anka Herbut, choreograf Paweł Sakowicz, francuski scenograf Fabien Lédé, kompozytor Bogumił Misala,
litewscy aktorzy) i opowiada o pracy nad spektaklem – niskobudżetowym, ponieważ „wszystkie oszczędności teatru
poszły na Tartuffe’a Koršunovasa” – zamiast dekoracji będzie
rzucany na ekran obraz makiety, muzyka będzie generowana
z Xboxa. Następnie kreśli panoramę skomplikowanej sytuacji
politycznej w Polsce, walki na fake news i manipulacji obrazami rzeczywistości. Widzowie wzdychają ze zrozumieniem,
biją brawo Twarkowskiemu i jego ekipie. Tyle że mężczyzna
na scenie nie jest Twarkowskim, jego towarzysze i towarzyszki nie są realizatorami spektaklu, scenografia – konstrukcja z ogromnych, ruchomych, przeszklonych kontenerów
składających się na wielopoziomowy budynek – może iść
w zawody z najbardziej rozrzutnymi projektami Małgorzaty
Szczęśniak, natomiast muzyka Misali jest potężna, hipnotyczna i porywająca.
Ten wstęp narzuca odbiór spektaklu. Twarkowski i Herbut
zderzyli z Lokisem dwie historie niepokojąco zbieżne z fabułą noweli. Pierwsza to głośna sprawa morderstwa w afekcie,
którego wokalista rockowej grupy Noir Désir dokonał w 2003
roku w jednym z wileńskich hoteli na swojej partnerce, aktorce Marie Trintignant. O drugiej poza granicami Litwy wie niewiele osób: to losy znakomitego awangardowego fotografika
Vitasa Luckusa, który – doprowadzony do paranoi ciągłą inwigilacją i rewizjami sowieckiej bezpieki – w 1987 roku zamordował znajomego i wyskoczył przez okno swojego mieszkania
w centrum stolicy. Szemiot, Cantat, Luckus: trzej mężczyźni,
których opętało irracjonalne zło, w których obudziła się
bestia, litewski niedźwiedź, lokys (bo tak wygląda prawidłowa
pisownia tego słowa).
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Śledztwo w sprawie Cantata i Trintignant (Darius
Gumauskas, Airida Gintautaitė), a zarazem Szemiota i jego
żony Julki (Rytis Saladžius, Elžbieta Latėnaitė), tworzy oś
fabularną przedstawienia. Widzowie są świadkami przesłuchań bohaterów i rekonstrukcji wydarzeń feralnej nocy
(narratorami są dwaj Wittembachowie), poznają różne hipotezy i świadectwa, które być może – przy braku świadków
morderstwa – pozwolą je wytłumaczyć. Zostają one podane
w rozmaitej formie: na scenie pojawia się rekonstrukcja hotelu, w której aktorzy raz po raz odgrywają przebieg zabójstwa;
akcja przenosi się na wileński plan filmowy, gdzie tuż przed
tragedią matka zamordowanej, Nadine Trintignant, kręciła
biografię Colette według scenariusza napisanego wraz z córką
(czterdziestokilkuletnia Marie gra pisarkę, a jej syn wciela się
w młodego kochanka autorki Klaudyny); na ekranie wyświetlane są fragmenty filmów przyrodniczych o dzikich zwierzętach i suche, rzeczowe informacje – te bezpośrednio dotyczące
sprawy, zaczerpnięte z jej akt, i (pozornie?) marginalne: jak
wieść, że francuscy geografowie na nowo wyznaczyli centrum
Europy i okazało się, że nie znajduje się ono dwadzieścia
sześć kilometrów na Północ od Wilna, ale na jego terenie,
w miejscu zakładu kamieniarskiego produkującego nagrobki.
Oczywiście, wszystkie te informacje mogą być prawdziwe –
ale wcale nie muszą. Tak samo, jak wykreowany przez media
obraz Cantata-potwora, podwójnego mordercy kobiet (w 2010
roku samobójstwo popełniła jego była żona, oskarżająca
artystę o psychiczną przemoc). Sam Cantat twierdzi, że nie
pamięta nic z feralnej nocy. Lokis to ekspedycja w poszukiwaniu prawdy, która nigdy nie dotrze do celu. Na scenie przeplatają się losy bohaterów książki i obu autentycznych historii,
w kulminacyjnej, rewelacyjnie rozegranej choreograficznie
scenie spektaklu wszystkie postaci (literackie i prawdziwe)
spotykają się podczas narkotycznego przyjęcia na planie filmowym Colette, une femme libre i zatracają w lunatycznym,
straceńczym tańcu.
W bezczelnym uproszczeniu można powiedzieć,
że Twarkowski wziął od Cantata (czy też z historii Cantata)
główną nić fabuły, a od Luckusa – formę dla (nie)przedstawienia tej fabuły. „Obraz jest wszystkim” – to hasło powraca
nieustająco w spektaklu. Niemal wszystko, co widzimy,
oglądamy na ekranie: ciemne, zdeformowane, niepokojące obrazy; przez większą część spektaklu aktorzy snują się
za scenografią, wpółukryci w dymie, oświetlani raz na jakiś
czas stroboskopami. Luckus wyznawał zasadę, że w fotografii
każdy element jest równie istotny, unikał hierarchizowania
sensów, co jego twórczości nadaje szczególny, surrealistyczny
ton. Sam siebie wielokrotnie określał jako „kundla”, fotografował z rozwścieczonymi psami, inscenizował przed obiektywem sceny, w których wciela się w mordercę własnej żony,
klęczącego nad jej ciałem z aparatem w dłoni. Twarkowski
eksperymentuje z percepcją widza, bombarduje ją nieustającym strumieniem obrazów, na żywo i zmediatyzowanych
– nie wiadomo, co dzieje się w czasie rzeczywistym, „live”,
co pojawia się na ekranie z kilkusekundowym opóźnieniem,
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co zostało nagrane dużo wcześniej, a co jest ujęciem
dokumentalnym.
Język wizualny i dramaturgia spektaklu sporo zawdzięczają
estetyce Davida Lyncha, zwłaszcza Zagubionej autostradzie
i Twin Peaks – lynchowskie są: ontologia zła przyczajonego
w człowieku i czekającego na właściwy moment do ataku czy
może przychodzącego z zewnątrz i opętującego go, surrealistyczne obrazy seksu i przemocy w czerni i czerwieni, przywidzenia i halucynacje, sobowtóry a może schizofrenicznie
podzielone osobowości, przełamywanie reguł fizyki – zapętlający się czas i poszerzająca przestrzeń. Nie jest to skojarzenie szczególnie oryginalne – jeden z pierwszych artykułów
wyskakujących po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej
nazwiska Luckusa nosi podtytuł „lietuviškas Tvin Pyksas”.
Na odbiór spektaklu wpływa ono ambiwalentnie – z jednej
strony, pozwala widzowi szybko odnaleźć się w scenicznym
języku, z drugiej – generuje oczekiwania, którym (zwłaszcza
po arcydzielnym trzecim sezonie Twin Peaks) nie sposób
sprostać. Błędem okazuje się też wprowadzenie w finale
wcześniej nieobecnej muzyki Cantata. To artysta bez żadnych
wątpliwości wybitny, pewnie najwybitniejszy spośród tych,
których zrodziła francuska scena rockowa, a jeszcze wyraźniej niż na płytach Noir Désir słychać to w jego utworach
nagranych już po morderstwie, bojkotowanych przez
środowisko artystyczne i słuchaczy. Zobaczenie w tej samej
osobie genialnego, wyjątkowo wrażliwego artysty i kogoś, kto
zakatował na śmierć swoją partnerkę, bez traktowania talentu
jako okoliczności łagodzącej, to zadanie trudne, ale potrzebne.
W pewnym sensie Cantat to współczesny odpowiednik Carla
Gesualdo („The Guardian” zatytułował artykuł o Gesualdo
Kompozytor czy szalony psychopata?, tak jakby były to wykluczające się opozycje). Twarkowski w ogóle nie podejmuje
tematu Cantata artysty, a usunięta ze spektaklu muzyka
Francuza bierze w końcu odwet, niwecząc finalne wysiłki
aktorów, których gra blaknie przy niepodrabialnej ekspresji
jego śpiewu. Te drobne niedostatki nie przeszkodziły jednak
Lokisowi odnieść na Litwie gigantycznego sukcesu – krytycy
mówią o sensacji sezonu (premiera odbyła się jesienią, tuż
przed festiwalem), wśród widzów inscenizacja ma już status
kultowej.
Protestujące ciała
Choć to Narodowy litewski teatr dramatyczny zdominował
tegoroczny festiwal Sirenos, pośród produkcji niezależnych
także można było znaleźć propozycje budzące ogromne emocje. Luźno inspirowany książką Friedricha Nietzschego pod
tym samym tytułem Antychryst w wykonaniu grupy Artūrasa
Areimy (AAT – artūro areimos teatras) to strumień szokujących obrazów i głośnych dźwięków: rodzaj fuzji pomiędzy koncertem a talent show, w którym miksuje się muzykę
na żywo, śpiewa i tańczy, robi striptiz, pojedynkuje na penisy,
uprawia seks, przede wszystkim zaś parodiuje polityków,
obśmiewa Trumpa, Putina, Merkel. Widz postawiony jest
w niewygodnej sytuacji: oburzanie się na obscena, żenujące żarty i teatralną brzydotę, przy równoczesnej akceptacji
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kierunku, w jakim zmierza dyskurs publiczny i realna polityka, zakrawałoby bowiem na hipokryzję. Przy całym uznaniu dla punkowej energii anarchisty Areimy i odwagi jego
niezwykle oddanych sprawie aktorów (krytycy podkreślali,
że na Litwie nie było dotąd spektaklu tak odważnie operującego nieupiększoną nagością), dwugodzinnemu spektaklowi
wyraźnie zabrakło dramaturga, który nadałby mu wyrazistą
strukturę i nie pozwolił na zredukowanie sensów do prostej,
w gruncie rzeczy, diagnozy złego i brzydkiego świata.
Znacznie lepiej z materią teatralną poradziła sobie młoda
reżyserka i wokalistka Kamilė Gudmonaitė, niedawna
absolwentka Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Dzięki
koprodukcji Akademii i teatru Koršunovasa OKT powstał
bardzo skromny, ale mocny, szczery, poruszający bezpośredniością spektakl Trans Trans Trance. To rodzaj scenicznego
eseju na temat tożsamości płciowej i stereotypów kobiecości.
Spektakl zaczyna się od emisji sondy ulicznej: przypadkowi
przechodnie zapytani zostali, co oznacza dla nich „kobiecość”.
Skojarzenia typu „piękno, dobroć, macierzyństwo” brzmią
tyleż banalnie i głupio, co niegroźnie – dopóki cztery performerki (reżyserka oraz Dovilė Kundrotaitė, Jovita Jankelaitytė,
Adelė Šuminskaitė) nie zaczną ilustrować tych wyobrażeń
– i ich społecznych konsekwencji, przepuszczając je przez
własne ciała. Subtelne panienki popijają słodkie napoje przy
kawiarnianym stoliku, co przeradza się w długą, nieznośną
scenę bulimicznego wyżerania cukru z cukiernicy, dławienie
się, wymioty. Upiększanie ciała przechodzi w torturowanie
go i okaleczanie. Przez somatyczny konkret i zewnętrzne społeczne oczekiwania przefiltrowany zostaje temat ciąży i aborcji, a także homoseksualizmu i transseksualizmu. W finale
drobne, chłopięce ciało ubranej w przydługie spodnie, bluzę
i wełnianą czapkę aktorki bombardowane jest zaczerpniętymi z internetu homofobicznymi i transfobicznymi wpisami
– impet nienawiści, pogardy, wstrętu, a przede wszystkim
nieznającej żadnych granic agresji wydaje się ranić ją w najdosłowniejszym, fizycznym sensie. Trudno po takiej scenie bić
brawo, więc publiczność długo milczy. Czterem dwudziestokilkuletnim Litwinkom udało się uchwycić coś bardzo istotnego, symptomatycznego dla współczesnego doświadczania
płci i seksualności, a także relacji pomiędzy medialnym przekłamywaniem rzeczywistości a medialnym tej rzeczywistości
spotęgowaniem. I przekazać to widzom – tak, że w tej transmi¢
sji nie traci się nic z ich wściekłości i bólu.

