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"Radziwiłłówna" w Nowym
"Utracona cześć Barbary Radziwiłłówny" wg sztuki Alojzego Felińskiego w reż. Agaty Puszcz w
Teatrze Nowym w Łodzi. Pisze Izabella Adamczewska w Gazecie Wyborczej - Łódź.

«Choć "Utracona cześć Barbary Radziwiłłówny" raczej mnie
skonfundowała, niż zachwyciła, mam nadzieję, że to ona wytyczy
kierunek dla Teatru Nowego, a nie farsy i monodramy o żonach
Szekspira. 

Łatwo byłoby ten spektakl wyśmiać. W pewnym momencie
skojarzył mi się z "Pocztem królów polskich" T-raperów znad Wisły i

zawadiackim sposobem opowiadania o historii w sposób (aż nadto) atrakcyjny dla młodzieży. Czy
koncepcja "pełnometrażowego" widowiska może się utrzymać na zgrzebnym pomyśle szafowania
anachronizmami? 

Mrożone jajeczka 

"Królewskie" w puszce i szlachecki ser na pikniku w opowieści o Barbarze Radziwiłłównie
jeszcze są strawne, ale kiedy Bona ucieka do Bari z walizką na kółkach, ścigana lotniskowym
anonsem o zamykaniu bramki, trochę już tego za dużo, o lizaniu lodów nie wspominając. No i
poziom dowcipu, który bywa niebezpiecznie blisko gleby (wymachująca zamrożonymi jajeczkami
królowa na pytanie: "Co?" odpowiada... Łatwo się domyślić). 

Sęk w tym, że pomysły Jarosława Murawskiego (dramaturgia) i Agaty Puszcz (reżyseria)
bawią. 

Siedząca za mną (liczna!) młodzież zarykiwała się śmiechem. Słuchając trzynastozgłoskowca!
 

Gdybym miała znaleźć termin najtrafniej opisujący strategię duetu reżysersko-
scenariuszowego, byłby to recykling. Dramat Alojzego Felińskiego faktycznie wonieje naftaliną,
pisane barokowym stylem perory nie zostawiłyby na współczesnym widzu suchej nitki. Puszcz i
Murawski postanowili reanimować tego truposza modnym nadzieniem, czyli: *historią
alternatywną ("Co by było, gdyby..." dynastia Jagiellonów nie zakończyła żywota, a Barbara nie
została otruta - albo nie zabiłby jej syfilis czy też rak jajników; mnożenie możliwych scenariuszy i
poddawanie w wątpliwość Kanonicznej Wersji Zapisanej w Podręcznikach to też znak
rozpoznawczy tej produkcji); * namysłem nad hejtem, który sugeruje już tytuł (ostatnio
wyczytałam gdzieś o hejcie na Marię Antoninę; nie zapominajmy, że pierwsza była Ewa!); *
refleksją meta- (nie tylko metahistoryczną). 

Dużo? Owszem, dlatego nie trzyma, choć aktorsko jest dobrze (podoba mi się zwłaszcza
Bartosz Turzyński jako zakochany Zygmunt August oraz Anna Bieżyńska jako Barbara - nieźle
śpiewa!). 

"Sztuczne fiołki" w tamborkiem 

Rozłazi się ta "Utracona cześć", zamienia w szereg mniej lub bardziej udanych scen. Pomysł,
by drugą część po przerwie rozpocząć filmem w stylu "Dynastii", może i byłby zabawny, gdyby
nie graniczące z pewnością przypuszczenie, że Puszcz przyrządza dwie pieczenie na jednym
ogniu, niezbyt pochlebnie myśląc o widzu (stąd przypomnienie postaci i tego, co wydarzyło się
"W poprzednim odcinku"). W niektórych momentach wydawało mi się, że reżyserka buduje
porozumienie z widzem za pomocą memów. Kiedy na scenie zasiadają haftujące dziewoje, czy
nie jest to aluzja do słynnego "Sztucznego Fiołka" z tamborkiem? 

Reanimowana "Utracona cześć Barbary Radziwiłłówny" wygrywa wizualnie.  

Bardzo podoba mi się oprawa plastyczna, którą współtworzą Małgorzata Iwaniuk
(scenografia) i Aleksandra Starzyńska (kostiumy). Scena w wannie jest po prostu zjawiskowa.
Atrakcyjne wydają mi się też niektóre pomysły dźwiękowe, np. Zorak naśladujący nadlatującą
muchę. 

Podobnie, jak wygłupy T-raperów, spektakl pełni też funkcję poznawczą, nie tylko na
poziomie gimnazjalno-licealnym. O czym świadczył domniemany syfilis Barbary, skoro za
Jagiellonów zapadał na tę przypadłość co piąty obywatel?»

""Radziwiłłówna" w Nowym. Jak młodzież zarykiwała się ze śmiechu, słuchając
trzynastozgłoskowca"

 Izabella Adamczewska
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