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Chamstwo w państwieChamstwo w państwie

"Ludowa historia Polski" wg Adama Leszczyńskiego w reż. Piotra Pacześniaka z Teatru"Ludowa historia Polski" wg Adama Leszczyńskiego w reż. Piotra Pacześniaka z Teatru

Nowego w Łodzi na Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Pisze Izabella Adamczewskaw GazecieNowego w Łodzi na Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Pisze Izabella Adamczewskaw Gazecie

Wyborczej - Łódź. Wyborczej - Łódź. 

Dwugodzinne zapasy z polskością na podstawie monumentalnej historycznej publikacji?Dwugodzinne zapasy z polskością na podstawie monumentalnej historycznej publikacji?

Bez obaw. Od "Ludowej historii Polski" nie wieje ani nudą, ani patosem. To kawał dobregoBez obaw. Od "Ludowej historii Polski" nie wieje ani nudą, ani patosem. To kawał dobrego

teatru.teatru.  

  

fot. Grzegorz Michałowski/PAPfot. Grzegorz Michałowski/PAP

W piątek 17 września na Małej Scenie Teatru Nowego w Łodzi publiczność Festiwalu ŁódźW piątek 17 września na Małej Scenie Teatru Nowego w Łodzi publiczność Festiwalu Łódź

Czterech Kultur obejrzała "Ludową historię Polski" w reż. Piotra Pacześniaka. To kolejna,Czterech Kultur obejrzała "Ludową historię Polski" w reż. Piotra Pacześniaka. To kolejna,
Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.
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bardzo udana, odsłona projektu "Nowy i młodzi", w ramach którego o ważnych dla nichbardzo udana, odsłona projektu "Nowy i młodzi", w ramach którego o ważnych dla nich

tematach opowiadają ze sceny dwudziestoparolatkowie.tematach opowiadają ze sceny dwudziestoparolatkowie.

Menele i nierobyMenele i nieroby

Spektakl rozpoczyna zrealizowany w konwencji stand-upu benefis StanisławaSpektakl rozpoczyna zrealizowany w konwencji stand-upu benefis Stanisława

Kościałkowskiego, niestrudzonego badacza Antoniego Tyzenhauza herbu Bawół, jednego zKościałkowskiego, niestrudzonego badacza Antoniego Tyzenhauza herbu Bawół, jednego z

bardziej wpływowych polityków za czasów Stanisława Augusta. Kościałkowski (w tej rolibardziej wpływowych polityków za czasów Stanisława Augusta. Kościałkowski (w tej roli

przezabawny Łukasz Gosławski) to postać historyczna, ale i metonimia. Świętującyprzezabawny Łukasz Gosławski) to postać historyczna, ale i metonimia. Świętujący

wieńczącą 35-lecie badań publikację swojego opus magnum, arcynudziarz i nadęty bubek,wieńczącą 35-lecie badań publikację swojego opus magnum, arcynudziarz i nadęty bubek,

reprezentuje kategorię pachnących kulką na mole historyków-archiwistów, pozytywistów ireprezentuje kategorię pachnących kulką na mole historyków-archiwistów, pozytywistów i

źródlarzy, ganionych za przyczynkarstwo i oderwanie od rzeczywistości. Zjadliwa satyra naźródlarzy, ganionych za przyczynkarstwo i oderwanie od rzeczywistości. Zjadliwa satyra na

akademickie ględzenie zderzona zostaje w Nowym z kolejną sceną, zrealizowaną w zgołaakademickie ględzenie zderzona zostaje w Nowym z kolejną sceną, zrealizowaną w zgoła

innej konwencji: pan ciągnie na powrozie nagiego chama.innej konwencji: pan ciągnie na powrozie nagiego chama.

Jeszcze przed chwilą się śmialiśmy, teraz powiało grozą.Jeszcze przed chwilą się śmialiśmy, teraz powiało grozą.

Taka właśnie jest cała "Ludowa historia Polski" - teatralny esej w obrazach. Nie tyleTaka właśnie jest cała "Ludowa historia Polski" - teatralny esej w obrazach. Nie tyle

adaptacja sceniczna książki Adama Leszczyńskiego, brawurowego (choć - napiszmy toadaptacja sceniczna książki Adama Leszczyńskiego, brawurowego (choć - napiszmy to

uczciwie - nudnawego) pokazu, jak pisać historię na nowo, z uwzględnieniem głosówuczciwie - nudnawego) pokazu, jak pisać historię na nowo, z uwzględnieniem głosów

dotychczas pomijanych, ile zainspirowana nią luźna opowieść o latach ucisku od pana,dotychczas pomijanych, ile zainspirowana nią luźna opowieść o latach ucisku od pana,

wójta i plebana, z bardzo zaangażowaną puentą, wedle której szarża "meneli", "nierobów" iwójta i plebana, z bardzo zaangażowaną puentą, wedle której szarża "meneli", "nierobów" i

apologetów "żołnierzy wyklętych" to zemsta ludu. Niektóre spostrzeżenia brzmią niecoapologetów "żołnierzy wyklętych" to zemsta ludu. Niektóre spostrzeżenia brzmią nieco

naiwnie, "Ludowa historia Polski" bywa łopatologiczna, złóżmy to jednak na karb młodościnaiwnie, "Ludowa historia Polski" bywa łopatologiczna, złóżmy to jednak na karb młodości

realizatorów.realizatorów.

Kołtun polskiKołtun polski

Wera Makowskx (dramaturgia, opracowanie tekstu) i Piotr Pacześniak (reżyseria), młodziWera Makowskx (dramaturgia, opracowanie tekstu) i Piotr Pacześniak (reżyseria), młodzi

zdolni z krakowskiej AST, odrobili lekcję - ich spektaklowi patronują Gombrowicz.zdolni z krakowskiej AST, odrobili lekcję - ich spektaklowi patronują Gombrowicz.

"Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa" Kamila Janickiego, "Chamstwo""Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa" Kamila Janickiego, "Chamstwo"

Kacpra Pobłockiego i "Prześniona rewolucja" Andrzeja Ledera. A nawet "WynalezienieKacpra Pobłockiego i "Prześniona rewolucja" Andrzeja Ledera. A nawet "Wynalezienie
Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.
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fot. mat. teatrufot. mat. teatru

Europy Wschodniej" Larry'ego Wolffa - ten patronat rozpoznajemy w scenie, w której dwojeEuropy Wschodniej" Larry'ego Wolffa - ten patronat rozpoznajemy w scenie, w której dwoje

oświeceniowych intelektualistów przedziera się przez polskie bagno.oświeceniowych intelektualistów przedziera się przez polskie bagno.

Zyskujemy dzięki temu kontrspojrzenie - z centrum cywilizacji na jej obrzeża, gdzie zamiastZyskujemy dzięki temu kontrspojrzenie - z centrum cywilizacji na jej obrzeża, gdzie zamiast

perfumowanej peruki rządzi swojska plica polonica (kołtun polski).perfumowanej peruki rządzi swojska plica polonica (kołtun polski).

"Chamstwo" to przecież"Chamstwo" to przecież

konstrukt, tak, jak i "Polska".konstrukt, tak, jak i "Polska".

Podkreśla to za pomocąPodkreśla to za pomocą

scenografii Anna Rogóż,scenografii Anna Rogóż,

wytyczając płaską mapę owytyczając płaską mapę o

znajomych konturach, poznajomych konturach, po

której można wodzićktórej można wodzić

laserowym wskaźnikiem ilaserowym wskaźnikiem i

projektując symbole na pustąprojektując symbole na pustą

przestrzeń sceny. Gestprzestrzeń sceny. Gest

wykluczania odgrywa się tuwykluczania odgrywa się tu

za pomocą szlabanuza pomocą szlabanu

granicznego, działającego jakgranicznego, działającego jak

taran. Z narodowegotaran. Z narodowego

repozytorium symbolirepozytorium symboli

zaczerpnięto retuszowanegozaczerpnięto retuszowanego

orła, który służy za tapicerskiorła, który służy za tapicerski

ozdobnik.ozdobnik.

Polskie weselePolskie wesele

Do władzy absolutnej nawiązuje wyobrażenie "Pana" jako słońca, które potrafi spalićDo władzy absolutnej nawiązuje wyobrażenie "Pana" jako słońca, które potrafi spalić

poddanych na wiór (kto nie zna ludowej przyśpiewki "Zachodźże słoneczko"?).poddanych na wiór (kto nie zna ludowej przyśpiewki "Zachodźże słoneczko"?).

Wizualność to najmocniejsza strona spektaklu, wykorzystującego potencjał żywychWizualność to najmocniejsza strona spektaklu, wykorzystującego potencjał żywych

obrazów - znakomita jest aluzja do "Babiego lata" Chełmońskiego (jeden z wieluobrazów - znakomita jest aluzja do "Babiego lata" Chełmońskiego (jeden z wielu

przykładów "sielankowania" polskiej wsi). Bardzo mocna scena tatuowania symbolu Polskiprzykładów "sielankowania" polskiej wsi). Bardzo mocna scena tatuowania symbolu Polski

Walczącej, kojarząca się ze stygmatyzacją niewolników.Walczącej, kojarząca się ze stygmatyzacją niewolników.

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.
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Trudno sobie wyobrazić spektakl o Polsce i "polskości" bez motywu wesela. W tymTrudno sobie wyobrazić spektakl o Polsce i "polskości" bez motywu wesela. W tym

przypadku jak najbardziej uzasadnionego, bo przecież dramat Wyspiańskiego wyrósł naprzypadku jak najbardziej uzasadnionego, bo przecież dramat Wyspiańskiego wyrósł na

płodnym gruncie młodopolskiej chłopomanii. W "Ludowej historii Polski" Pacześniaka ipłodnym gruncie młodopolskiej chłopomanii. W "Ludowej historii Polski" Pacześniaka i

Makowskx bliżej mu oczywiście do wizji Smarzowskiego, a nawet (niestety) Vegi (jeśli cośMakowskx bliżej mu oczywiście do wizji Smarzowskiego, a nawet (niestety) Vegi (jeśli coś

mnie w tym spektaklu rozczarowało, to właśnie zakończenie).mnie w tym spektaklu rozczarowało, to właśnie zakończenie).

List do CzarnkaList do Czarnka

Remigiusz Brzyk, kurator projektu "Nowy i młodzi", odcisnął w spektaklu swoją autorskąRemigiusz Brzyk, kurator projektu "Nowy i młodzi", odcisnął w spektaklu swoją autorską

sygnaturę, podkreślając, że wystawienie "Ludowej historii Polski" nie jest odpowiedzią nasygnaturę, podkreślając, że wystawienie "Ludowej historii Polski" nie jest odpowiedzią na

intelektualną modę, ale problemy, z którymi stykamy się na co dzień.intelektualną modę, ale problemy, z którymi stykamy się na co dzień.

W proces powstawania przedstawienia zaangażowano aktorów, zgodnie z ideą zdarzeniaW proces powstawania przedstawienia zaangażowano aktorów, zgodnie z ideą zdarzenia

teatralnego, w którym wykonawcom nie wpycha się w usta poglądów sprzecznych z ichteatralnego, w którym wykonawcom nie wpycha się w usta poglądów sprzecznych z ich

własnymi. Jolanta Jackowska, Przemysław Dąbrowski i Łukasz Gosławski z zespołuwłasnymi. Jolanta Jackowska, Przemysław Dąbrowski i Łukasz Gosławski z zespołu

Nowego oraz debiutujący gościnnie Halszka Lehman i Damian Sosnowski z krakowskiej ASTNowego oraz debiutujący gościnnie Halszka Lehman i Damian Sosnowski z krakowskiej AST

przepracowali temat, odnosząc go do własnych doświadczeń i konfrontując z uwikłaniamiprzepracowali temat, odnosząc go do własnych doświadczeń i konfrontując z uwikłaniami

rodzinnymi. Ten zabieg można odczytywać jako autotematyczny - próbę wprowadzeniarodzinnymi. Ten zabieg można odczytywać jako autotematyczny - próbę wprowadzenia

własnych mikrohistorii.własnych mikrohistorii.

Halszka Lehman opowiedziała, jak na egzaminie do szkoły teatralnej Jerzy StuhrHalszka Lehman opowiedziała, jak na egzaminie do szkoły teatralnej Jerzy Stuhr

skrytykował ją, że nie potrafi poprawnie wymówić własnego nazwiska, odpowiadając "Panuskrytykował ją, że nie potrafi poprawnie wymówić własnego nazwiska, odpowiadając "Panu

Profesorowi" ze sceny Nowego, że przecież "nie każdy ma herb rodowy" (na Filmwebie jużProfesorowi" ze sceny Nowego, że przecież "nie każdy ma herb rodowy" (na Filmwebie już

wytknięto Lehman "żydostwo").wytknięto Lehman "żydostwo").

Z kolei Jolanta Jackowska komentowała zawartość podręcznika do historii, z której uczy sięZ kolei Jolanta Jackowska komentowała zawartość podręcznika do historii, z której uczy się

jej córka, a jeden z widzów poproszony został o wysłanie listu do ministra Czarnka, wjej córka, a jeden z widzów poproszony został o wysłanie listu do ministra Czarnka, w

którym pada propozycja, żeby ze zideologizowanej historii było można się wypisać, jak zktórym pada propozycja, żeby ze zideologizowanej historii było można się wypisać, jak z

lekcji religii. lekcji religii. 

Spektakl Pacześniaka i Makowskx nie wyczerpuje oczywiście tematu, to raczej komentarzSpektakl Pacześniaka i Makowskx nie wyczerpuje oczywiście tematu, to raczej komentarz

do pisanych teraz w pocie czoła "ludowych historii". Wyrażona bardzo atrakcyjnymdo pisanych teraz w pocie czoła "ludowych historii". Wyrażona bardzo atrakcyjnym

teatralnym językiem, opowieść o wykluczaniu, "mitologii panowania" i konstruowaniuteatralnym językiem, opowieść o wykluczaniu, "mitologii panowania" i konstruowaniu

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych.
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"polskości" brzmi dosadniej niż wyjściowa publikacja Leszczyńskiego. Inspirująca jest np."polskości" brzmi dosadniej niż wyjściowa publikacja Leszczyńskiego. Inspirująca jest np.

obrona ludowego gustu (bo w co wyewoluowały hołubce?). obrona ludowego gustu (bo w co wyewoluowały hołubce?). 

Bardzo mi się podoba zmiana w Teatrze Nowym w Łodzi, a jej pozytywny wpływBardzo mi się podoba zmiana w Teatrze Nowym w Łodzi, a jej pozytywny wpływ

dostrzegam też w aktorach. Na "Ludową historię Polski" warto przyjść choćby po to, żebydostrzegam też w aktorach. Na "Ludową historię Polski" warto przyjść choćby po to, żeby

usłyszeć, jak smakowicie Dąbrowski wypowiada frazę "Państwo polskie".usłyszeć, jak smakowicie Dąbrowski wypowiada frazę "Państwo polskie".

Damiana Sosnowskiego i Halszkę Lehman z przyjemnością zobaczyłabym w kolejnychDamiana Sosnowskiego i Halszkę Lehman z przyjemnością zobaczyłabym w kolejnych

spektaklach - może czas na odświeżenie zespołu?spektaklach - może czas na odświeżenie zespołu?

  

Tytuł oryginalnyTytuł oryginalny

Chamstwo w państwie. "LudowaChamstwo w państwie. "Ludowa
historia Polski" w Teatrze Nowym nahistoria Polski" w Teatrze Nowym na
finał Festiwalu Łódź Czterech Kulturfinał Festiwalu Łódź Czterech Kultur

Źródło:Źródło:

Gazeta Wyborcza - Łódź onlineGazeta Wyborcza - Łódź online  
  
Link do źródłaLink do źródła

Wszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1998 rokuWszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1998 roku
są dostępne w internetowym Archiwum Gazetysą dostępne w internetowym Archiwum Gazety
Wyborczej - największej bazie tekstów w językuWyborczej - największej bazie tekstów w języku
polskim w sieci. Skorzystaj z prenumeraty Gazetypolskim w sieci. Skorzystaj z prenumeraty Gazety
Wyborczej.Wyborczej.  
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