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Koniec świata odwołany

Zaczyna się końcem świata. Obserwujemy aktorów zamkniętych za szklaną 
konstrukcją przypominającą bunkier, która stanowi ich prowizoryczny dom. Dwójka 
z nich, ubrana w ochronne kombinezony, szuka śladów życia na zniszczonej planecie. 
W warunkach całkowitego rozkładu świata naiwnie trzymają się dawnych zasad. 
Donald Trump (Mateusz Łasowski) wprowadza pozorną demokrację, która 
w rzeczywistości zbudowana jest na całkowitym posłuszeństwie i podległości. W tym 
momencie głos zabierają kobiety, które proponują odmienny układ oparty 
na wzajemnym zrozumieniu, empatii, życzliwości, szacunku dla przyrody 
i harmonijnym współżyciu. W następnych scenach, przerywanych atakami różnych 
żywiołów (burza, płomienie, wiatr), kolejne bohaterki przedstawiają historie swoich 
walk: badań siedlisk ryb na rafie koralowej, starań o budowę tamy na rzece czy 
edukacji ekologicznej. Ich działania podszyte są jednak zwątpieniem. Paweł Łysak 
stroni od jednoznacznych deklaracji. Pokazując kolejne porażki proponowanych 
na scenie projektów, kwestionuje idee idealnej synergii między naturą a człowiekiem.
 Postapokaliptyczna narracja szybko jednak się kończy. Cofamy się, a przynajmniej tak 
nam się wydaje, do czasów przed katastrofą ekologiczną, gdy bohaterowie zaczynają 
zastanawiać się , jak „ocalić świat, czyli ludzkość”. Reżyser mnoży wątki, kontekstowo 
zarysowując przyczyny kryzysu; akcję prowadzi dynamicznie, utrzymuje uwagę widza 
za pomocą szerokiej palety środków audiowizualnych i świetnych scen komediowych. 
Ujawniają one ogromny potencjał aktorski zespołu Teatru Polskiego. Sceny te piętnują 
również system oparty na męskiej dominacji. System ten podtrzymuje przede 
wszystkim Mateusz Łasowski – nieustannie strofuje swoją żonę Melanię (Damian 
Kwiatkowski), grozi milczącej kukurydzy oraz inicjuje maczystowskie w wymowie 
zawodu polegające na  „prężeniu muskułów”. Jest on również autorem przemowy 
o tym, że w trudnych czasach ludzie potrzebują przywódcy w typie „buhaja”. 
Tematyczne połączenie katastrofy ekologicznej z analizą patriarchalnych reguł 
rządzących światem jest pomysłem tyleż nieoczywistym, co ryzykownym. Łysak, 
przejaskrawia podziały i sięga po genderowe stereotypy, po to by pokazać, że różnice 
pomiędzy nimi i niechęć do ich przełamania są rzeczywistą przyczyną klęski.
 Choć przez dużą część spektaklu aktorów odgradza od widowni przezroczysta szyba, 
niejednokrotnie schodzą oni ze sceny, brawurowo przełamując czwartą ścianę 
poprzez zaproponowania widzom papierosa czy kubka wody. Zabiegi te pełnią ważną 
funkcję fabularną. Prelekcję w przedszkolu zagłuszają docinki  aktorów, wcielających 
się w niesforne, rozpraszające widzów dzieci. Scena ta ukazuje fiasko edukacji 
i procesu uwrażliwiania innych na globalne problemy. Zawodzi również próba 
zaangażowania w ten proces osób wpływowych – prezydent Polski pokazuje 
rozmawiającej z nim kobiecie gołe pośladki, a bogaty biznesmen wyśmiewa jej prośbę 
o zbudowanie tamy dla wioski w Burkina Faso. Spektakl przedstawia  właśnie 
nieustanne zmagania egoizmu z postawą wrażliwą społecznie. 
 Wybija północ, zaczyna się Nowy Rok, a wraz z nim beztroska impreza. Widzowie 
również bawią się świetnie słuchają przewrotnych żartów serwowanych im przez 
aktorów. Tylko wybrzmiewający co jakiś czas dźwięk  syreny alarmowej przypomina, że 
czasu pozostało  coraz mniej, a może już go właściwie nie ma. Puenta przynosi jednak 
nadzieję na to, że koniec świata uda się zażegnać. Pytanie, czy ta noworoczna
zabawa budzi słuszną grozę i na ile może inspirować?

Dawid Kaszuba
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Rzecz o przewrotności

„Trump i pole kukurydzy” Artura Pałygi w reżyserii Pawła Łyska jest spektaklem 
przewrotnym. Cecha ta ujawnia się już na poziomie scenografii – schron 
o przeszklonych ścianach do złudzenia przypomina terrarium czy muzealną gablotkę, 
w której widzowie obserwują ostatnie zachowane sztuki gatunku homo sapiens. 
Przewrotność objawia się także w omawianych tematach. Za pomocą komediowej 
i karykaturalnej konwencji obnaża się ich absurdalny charakter. Piewcy zagłady, którzy 
postulowali konieczność zmian w odzieży ochronnej chwilę później będą rozpylać 
pestycydy. Mężczyźni (na czele z tytułowym Trumpem) roszczący sobie prawo do 
racjonalności, gotowi za wszelką cenę bronić starego ładu, okażą się być zupełnie 
zdziecinniali. Naukowczyni badająca Wielką Rafą Koralową, której naturalne warunki 
zostały przekształcone na potrzeby eksperyment, poczuje emocjonalną więź 
z rybami, która zupełnie nie przystaje do oczekiwanego od niej zdrowego rozsądku. 
W obliczu zagłady najbardziej słuszną opcją okaże się rzekomo irracjonalna intuicja 
prowadząca kobiety do szukania pierwotnej energii, czy wręcz do szamanizmu, 
by dzięki nauczonej empatii połączyć się z całym światem. 
 Te i wiele innych wątków, w swojej mnogości wydają się przedstawione 
w sposób skrajnie chaotyczny, jakby z zamiarem zmęczenia widza. Jednocześnie 
w skuteczny sposób oddają działanie mediów – generowanych przez nie 
niezliczonych, jednoczesnych, wieloznacznych i wykluczających się nawzajem, często
reżyserowanych przekazów. 
 Jednak tym, co stanowi najciekawsze z przewrotnych działań „Trumpa…”,  jest 
sterowanie uwagą widzów. Tutaj narracjom o problemie głodu w Afryce towarzyszą 
entuzjastyczne pokrzykiwania dwóch mężczyzn pływających w fontannie. Łączenie 
nieprzystających porządków, generowanie napięcia czy humorystyczność sytuacji 
odciąga widzów od globalnych problemów i kieruje ich uwagę na komizm 
poszczególnych scen. Zabieg ten osiąga apogeum w interakcjach zespołu aktorskiego 
z widownią. Ten mechanizm potrafi działać niezwykle skutecznie. Na przykład 
w jednej ze scen dwóch mężczyzn, przechadzając się pomiędzy widzami i paląc 
papierosy rozważa, co zrobić aby zachować dotychczasowy porządek. Towarzyszy 
temu wygłaszanie przez nich mizoginistycznych opinii o kobietach. W trakcie tej sceny 
proponują ludziom papierosowego „buszka”, z czego część korzysta. Czy ci, którzy 
przyjęli propozycję aktorów, nie pozwolili odciągnąć swojej uwagi od wypowiadanych
przez nich słów i czy symbolicznie nie udzielili im poparcia?
 Uruchomiony na scenie proces przekierowywania uwagi publiczności 
i programowania jej reakcji jest wyreżyserowany niezwykle precyzyjnie. Tym samym 
okazuje się, że „Trump i pole kukurydzy”, choć omawia globalne problemy 
współczesnego świata, ostatecznie nie podaje konkretnych rozwiązań na żaden 
z nich. W zamian za pomocą  opisanych tutaj przewrotności, obnaża mechanizmy, 
w które dajemy się wciągnąć, kiedy walka politycznych stron toczy się przede
wszystkim o utrzymanie naszej uwagi. 

Weronika Kułacz
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