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Teatr publiczny Geralta z Rivii

Skończył  się  sezon  teatralny  2014/2015.  Wkrótce  pojawią  się  podsumowania  i  ankiety

budujące hierarchie przeróżnych najnajów. Idę jednak o zakład, że w żadnej z nich nie pojawi

się jedyne w tym sezonie (a pewnie i w całych dziejach polskiego teatru) przedstawienie,

które  zdobyło  na  całym  świecie  milionową  widownię  i  którego  twórcy  są  może

najskuteczniejszymi propagatorami polskiej kultury w jej historii - pisze Dariusz Kosiński.

Jeśli  nie  wiecie  Państwo,  o  jakie  przedstawieni

chodzi, to znaczy, że najprawdopodobniej nie dotarły

do  Was  wiadomości  o  największym  tegorocznym

sukcesie  polskiej  kultury,  czyli  trzeciej  grze wideo,

której  bohaterem jest  Geralt  z  Rivii.  "Wiedźmin 3:

Dziki Gon" studia CD PROJEKT RED, to nie tylko

sukces komercyjny (nakłady na trzyletnią produkcję

zwróciły się w pierwszym dniu sprzedaży; po dwóch

tygodniach  grę  kupiło  4  miliony  ludzi),  ale  też

artystyczny.  Gra  otrzymuje  znakomite  recenzje

fachowców  i  sprawia  wielką  frajdę  nawet  takim

niedzielnym graczom,  jak  ja,  który do  dziś  zresztą

zachowuję raczej pozycję widza, obserwującego jak

radzą  sobie  młodsi.  Poza  wysoką  grywalnością,  wciągającą  akcją  i  świetną  grafiką,  ma

fantastycznie napisane dialogi, świetnie wymyślonych bohaterów i jakiś specyficzny polski

ironiczny luz,  którego tak często  brakuje strasznie  sierioznym grom wielkich światowych

studiów. No i przynosi całą serię specjalnych atrakcji dla humanistów wszelkich dziedzin,

w tym dla teatrologów. Nie zdziwiłbym się, gdyby w zespole piszącym scenariusz był jakiś

nasz dawny absolwent... Ale jeśli się mylę, to tym lepiej! Wtedy znacząca obecność sceny

teatralnej w "Dzikim Gonie" mogłaby być znakiem, że nawet jeśli teatr nie cieszy się taką

popularnością jak gry wideo, to wciąż także poza środowiskiem teatralnym ma szczególny

status i wiąże z określonymi funkcjami społecznymi.
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Wiedźmin Geralt trafia do teatru poszukując swojego przyjaciela, trubadura Jaskra. Miejsce

jego pobytu  znać  może doppler  o  imieniu  Dudu,  ale  jest  to  istota  trudna do znalezienia,

ponieważ nie ma własnego kształtu i żyje jako sobowtór wybranego człowieka - idealny aktor

przeobrażający się  całkowicie w dowolną postać.  Wiadomo jednak,  że Dudu jest  wielkim

miłośnikiem teatru (jakżeby inaczej!) i że ma na twarzy paskudną bliznę, która nie znika przy

zmianie  kształtu.  Na prośbę  Geralta  (i  za  kilka  przysług)  szefowa wędrownej  trupy Irina

zgadza się wystawić sztukę "Ocalenie dopplera". Napisał ją sam wiedźmin, licząc, że nowość

pod takim tytułem zwabi Dudu na widownię. Teatr Iriny to typowa estrada ustawiana na placu

miasta, bez stałego repertuaru i konieczności planowania z trzymiesięcznym wyprzedzeniem,

więc produkcja nowego spektaklu trwa bardzo krótko. Bierze w niej też udział gracz, który

decyduje o obsadzie o głównych ról (kto zagra księcia: mniej znany, ale rzetelny aktor, czy

popularny gwiazdor, niestety pijanica?). Szczególną atrakcją przedstawienia jest oczywiście

udział słynnego amatora, czyli samego Geralta, który gra siebie - wiedźmina wezwanego do

zabicia potwora. Jest nim tytułowy doppler, ukochany księżniczki, którego chce się pozbyć jej

matka. Na skutek podstępu doppler traci przybraną ludzką postać (choć trudno powiedzieć, że

zostaje zdemaskowany, bo utrata ludzkiej twarzy prowadzi do odsłonięcia złotej maski, która

ma  być  prawdziwym  obliczem  doskonałego  aktora  -  nie  ukrywam,  że  ta  symboliczna

konsekwencja twórców gry wzbudza mój prawdziwy podziw). Jednak księżniczka ogłasza, że

i tak go kocha, a Geralt stwierdza, że dopplerzy nie są groźni i że głupotą jest się ich bać.

Wygłasza też morał, zgodnie z którym to nie zewnętrzna postać czyni potwora.

Wygłaszając go już wie, że jego "pułapka na myszy" okazała się skuteczna. Na widowni jest

potężny  strażnik  z  paskudną  blizną  na  twarzy.  Geralt  i  aktorzy  reagują  jak  prawdziwi

zawodowcy  -  błyskawicznie  improwizują  zakończenie,  w  którym  złego  sługę  intryganta

trzeba aresztować, do czego najlepiej wszak nada się "pan władza" obecny na widowni. Ku

uciesze widzów wzywają go na scenę. "Nie bój się" - mówi wiedźmin do niepewnego, co go

czeka, Dudu, przekraczającego (jak Kantor na słynnym zdjęciu!) granicę sceny - "Wszyscy

żyli długo i szczęśliwie".

Komedia  Geralta  ma  też  kontekst  polityczny  -  tyrańskie  władze  Novigradu  świadomie

pobudzają strach przed "nieludźmi",  by zapewnić sobie poparcie i likwidować wszystkich

niewygodnych.  Jeden  z  obecnych  na  przedstawieniu  żołnierzy  krzyczy  już  po  jego
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zakończeniu, że dopplerzy to obcy i odmieńce, a tych trzeba zabijać. Ten wściekły okrzyk

psuje  nieco  radosną  atmosferę,  ale  żołnierza  szybko  uspokaja  jego  towarzysz:  "To  tylko

komedia. Nie przeżywaj tak".

Ja też wiem, że to "tylko komedia", a ściślej - jeden z wielu inteligentnych i dowcipnych

fragmentów tej niezwykłej gry. Ale nie mogę się powstrzymać przed zauważeniem, że teatr

"Wiedźmina" to nie żadna "świątynia sztuki", w której obdarzeni szacunkiem profesjonaliści

celebrują wartości "dziedzictwa kulturowego". I nie tylko środek zarabiania pieniędzy przez

sprawianie  uciechy  tłumom.  Przedstawienie  Geralta  to  narzędzie  społecznej  komunikacji

wtrącające się w ważną (także teraz, dla nas) debatę publiczną, a zarazem środek do zrobienia

czegoś konkretnego i realnego. To teatr złączony z życiem publicznym, wystawiający się na

ryzyko  bezpośredniej  reakcji,  ale  też  wcale  nie  pochlebiający  swojej  publiczności  i  nie

podlizujący się jej. Mówi jej językiem, potrafi ją przyciągnąć i zainteresować, ale potrafi też

odpyskować, gdy trzeba i dzięki temu zdobyć autorytet, który umożliwia mu nawet - horrible

dictu! - pouczanie widzów. Nie ma w nim żadnego zadęcia, wartości, misji i dóbr kultury. Są -

zadania do wykonania.

To oczywiście  przypadek,  że premiera "Dzikiego Gonu" miała miejsce w roku jubileuszu

250-lecia teatru publicznego w Polsce i mnie samego jakoś śmieszy ten wniosek, który za

chwilę  sformułuję,  ale  pomyślcie  Drodzy,  czy  to  jednak  nie  jest  wspaniały  rocznicowy

prezent: taka polska scena publiczna oglądana przez miliony ludzi na świecie?

Postscriptum 1: By obejrzeć opisywane przedstawienie nie trzeba kupować gry: wystarczy

znaleźć  odpowiedni  fragment  na  portalu  Youtube,  wpisując  w  wyszukiwarkę  "wiedźmin

teatr".

Postscriptum 2: Opisywane przedstawienie to nie jedyne w "Dzikim Gonie" nawiązanie do

polskiego teatru.  W grze pojawiają się też...  "Dziady" Mickiewicza.  Polecam samodzielne

poszukiwanie odpowiedniego fragmentu oraz próbę refleksji na temat siły i wartości "niskiej"

kultury popularnej, dzięki której miliony ludzi na świecie usłyszą w swoich językach "cicho

wszędzie, głucho wszędzie".
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