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Pier.,vsza zaPowiedŹ, na tydzień przed prenierą, przl,jęla Mszę jako roclzaj dor,vcipl_L,
,,Ivfódlny
stę * Nlsza Zlnijel,vskiego" zawiadamiał tytuł na stronie
,,!Vprost". w któryrrr anoninrotvv autor
wYraził Żaltoblir,vY stosunek do praktyk religijnycłr. Tenrat wziął 1ekko, pisząc clalej, że Znrijervski
zrobi dokładrrie to, co zwykle się robi rv świątyni:oclprarvi nszę. lvliejscern celebracji bęclzie teatr,
a ]nszę teatlalną PoProwadzi aktor: ,,Czy publiczność oclpo.uvie mrr na koniec zwyczajglyy11
6§691

rriech będą dzięki>? To zależy od publiczności". Bezpośreclnio przerl prenrier.ą pozycje sztubacko-ant5lklęllr(ą]ne zrównowaŻył pryl5ypi6lizn strony przeciwnej. W przeciclzieri rra
stronie .,Froncly"
lvYPowiedział się Torr'asz Terlikowskil, Byla to, jak i rłle ,,Wprost.pl", leakcja na salrr polnl,sl
Znrijewskiego albo trawet na sam iytu1, bo w tekście nie ma śladuteatralrrej sytlracji lub obr.aztt.
Katolicki PublicYsta zarzucał autororvi projektu niezrozunrienie tego, że sacrttnl lrra serrs tv]ko
rv strefie łviarY, Że liturgia Cz1l 5rlrrtru sakra]na rrie pozostają na pozionie gestółv i znaków,
a nrają
sens ,,tylko jeśIi jest Bóg". Obok surowyclr pouczeń, okaz1,1a7ąi życzliwośćclla
,,posztrktrjącego
artYstY", niejako r,vręcz poclr1,lał się nad jego trudną clolą. Tak zaczyna| się spektakl oclbioru, który
miał cechY skronrnego karnar,vału, bo rozwijał się n-rięcizy żywiolenr błazeirskin i kapłańskinr.
Czasem PrzYPominało to debaty religijrre, jakie się toczyło, przynajnrniej w przeszłości, po słabej
lekcji religii w siódrnej klasie, Nie będę iednak pogłębiać obrazu osiadania idet NIsz1., rra miellznaclr
internetu, PoniewaŻ, Po Pierwsze, sanr Attrrr Zrrrijełvski nie mierzył w tony aż tak pryncypialrre,
a Po drugie, nie nrant PewnoŚci, czy ów spontarriczny i rriepotrzebujący closłorvrrego
uczestrrictwa
odbiór stoi w sprzecznoś ci z jego ideą, czy przeciwnie, clo niej należy,
2

Msza miala to do siehie, że sama rvieśćo niej wyciawała się r,vystar.czać. Wyl,vol1,wala gesty za
1 Przeciw, zarritn obejrzano ją lub je;' wysłucirano. W t\zrrr
sensie pozostała łv jakiśsposób samyr1
tYtułem, A Że sPełniałaniejako swoje zaclanie już w sanrej informacji, że oto powstała i jest
- była
nie tyle performansern, iie jego idcą. jako iclea - prowokacją.
Do tekstu serio, jaki teatr zanrieściłw progranie, reży5g1 clopowiedział przed saną premierą,
Że czas sPrawdziĆ, czY najstarszy scenariusz liturgii to przypaclkien nie szrnira, W
tynr 6(ą"o1 .iu
plowokatoreIn nie tylko z systemu działania, ale i z odruclru. Gest językowy bJ,ł tu ekstr.errralny,
bo
uŻYcie słowa kicz w stosurrku do kaŻdego rytuału, który spląl,y4 zał się przez dwa tysiące lat, jest

czystą prowokacją.
Całe clziałanie Znijelvskiego miało clraraktel społecznego zuclrwalstrva, które bardzo truclno
PrzewidzieĆ i które sprawia kłopot sa]nyrn tylko faktern, że się pojawia. Podstawowyrn warunkiem
jest zaskoczenie, Ponowiolre, nigdy nie nra tej sarnej siły, ale r,v
chwili, kiedy ieszcze nikt nie zdążył
fot, Rafał Zwirek
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się osrł,oić, przyzwyczaić, przygotolvać reakcji, wykształcić narzędzi obrony, podjąć środków
adaptacji, jest dośćpiorunlrjące. Nieprzewidyrvalność zbclrwalstrva rozbraja i pozbawia racji

bytu lł,szysikie naraz konfencje, jakimi nasycone jest życie w całości,a okolice teatlrr czv religii
w szczególności.
Nasiąpiły reakcje znarre dziejonr skrajnej awangardy, ocl pouczania względnie zacietrzewienia,
przez gest bagatelizacji (,,Nic się nie stało"J, do gestu tloskliwej goto,"vości dostrzeżenia clobrych
irrtencii (,,Teatr nie jest zdolrry, bJ, blrrźnić"J. Instancja telewizyjna ryy}ę6121r5{ą}ą okazję na sr,r,ój
sposób, rł programie Ktt]tura głupcze z nieporórvnanym cynizmenr wyznaczając gościlvedle logiki
polskiej wojny fr6p6lrej. W taki sposób, by natychmlast rzuci]i się sobie go galrleł, co też się stało
rv pierwszych plęciu minutaclrz. Główną cechą awantrrr,v o Mszę była biegunowość. U rriektór},clr
recenzentórł, rrjawniia śladyurazów, jakie ludzie noszą \,v sobie w obszarze religii, po obtt sironar:h.
W znajomym klinczrr wojny domorvej, bo w tym rejonie pl,orł,okacja Zmiiełt,skiego rłlvkopała spod
ziemi najwięcej odpadków. I jeżeli ktośz lłlidzów obcował z komentarzami do Mszyl, one zmrtszał1,
się po jednej z dwóch stron, podczas ,qdv cała ta koszarorł,a alternatylł,a została

il.H:::H::""r"
3

Strona Culture.p1 z datą prenriery swobodnie zanotowala treści, jak można się clom]lślać, spoikania w Teatrze Dramatyczrrym: ,,Aż do prenriery nie rłriariomo, czy prrbliczność cla się ostatecznie
\Ąrciągnąć rł, zaaranżo,tł,aną syttrację, czy pozrvoli się porrvać sile rl,ttlału, śpierłlającpieśni, odpowiadając na rł,,ezwania nkapłana>, a rnoże ira,lvet przyjnrrrjąc konrlrrrię...? I(omrrni]<anty nie zostały
ocz]/\Ą/iście l,rr tyrrr r,vypadkrr konsekrowane, tym niemniej siła plesji społecznej bądź przvzwyczajcn ia może okazac się siln iejsza,
- Wszyscy znamy ten porł,szechrrie rlostęprry scenariusz, który ja sam ma]Tl clośćkonkretnie
r,r,drukowany w głowę. Myślę, że ptrbliczność również. To powoduje cielesną d5lscyplirrę, każe
klękać, że"onać się, siadać, ,"l,starł,ać... W oclpowiedlrim momencie \Ąlejść, w odpolł,iednim rvyjść-

.;

mowl Zml]e\\rsKr"

Więc może IeżyseI rzeczvrviście liczył na pobrrdzenie p|zeż,yć, które skutkolł,ałybu ,".toln'
obrzędoi,vymi. Recenzenci b1,1i zgodni rł, opinii, że do nich raczei nie cloclrodziło, b1,]iśmyostrozni. Nie można bl,ło oczekiwać aktów ryirrałnl,ch lub rvspólnotolvych, bo one rvymagają przecteż
uruchonrienia autonomiczrrej atmosfery rł,łasnej spektaklrr. I(opia była zaśdzia}aniem półmecłranicznym, 11lm bardziej jeśli,jak Dorota }arecka, uznamy ie za rearhl-mode, czyli rzecz po prostu
ciekarvą i zabawną przez, prz,eniesienie rv inny kontekst, Więc jezeli Zmijewski oczekiwał tamt1,6[
reakcji, to tylko jako }rappenel, którJi liczy na wyzivolenie odrrrchu.
4
Nie da się patrzeć na to zdarzenie w trybie konwencjonalnynr, Takie idee jak pomysł Mszy posiadly zdolność media}nego performowania, Z treningiem sztuki krytycznej ,,v zapleczu, z umiejętnościąwytworzenia takiei konstelacji idei i przeclmiotów, by przemórł,iła radykalnie. Takie idee
stają w bardziej lealnej konfrontacji z nalzędziami transmisji. N,{otywując głośnoswe działania
społecznie oraz morainie, bardziej otwarcie nogą zadawać sobie pytanie, jak być słyszainvm, nie
są rvięc skazane na obłudną dyskrecję wokół dzia}ań promocvinych. Otwarcie mogą dbać o loz_
przestrzenianie idei oraz zaopatrywanie ich w narzędzia wclrażania. Bo sens albo nonsens zależy
tu od reakcji, nie od przesłania. Z tego właśniepowodu krytyka ideologiczna M.sąz, powoluiąca się
naiwnie wprost na wartości, bl,ła tak nietrafna,
Zmijewski nie znosi pogląclów w rodzaju, że sztrrka co najwyżej starvia pytania. ,,Ja wierzę
w moŻliwościsztuki - ona jest sposobem aiteTnaiywnego poznawania rzeczywistości i jej transformowania. Są w niej możliwościtakiego myślenia i działania, jakicir nie znajdziesz w polityce,
czy w zbiurokratyzowanych systernach sprawowania władzy. ]est w niej ta <niemożliwa> wynaiaz_
czoŚĆ, która może pomagać nam redefiniować świat.Tylko że dominrrje w niej obecnie ideologia
niemocy, pelyferii, nieskuteczności", mówlł w rozmotł,ie z Adamem Mazurema.
5

W przeddzień premiery, jak wynika z relacji internetowych, odbyła się clebata w teatrze
i o teatrze. Dla ozdobieni a Mszy teatr zaoferował swoje bogactwa, autorytety i srvoją namiętność
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Iytuału, lVedlug sprarł,ozdań, przywolano Grotowskiego i Ostel,wę, Witkacego i Artauda, Sclrillera
i Mickiewicza, mówiono o trawiącej polski teatl gol,ączce odrrowienia obrzędowyclr nrocy,
Dziennikarze roznieśli po internećie niezrozumiałe, 1ecz inrponujące lrasła. Vy' posŁaci już nie
haseł, t1,lko myśli,one interesrrją łv polsce kilkaset osób, nienrniej dysponują ciągle inrponującą
silą sugestii. Sytuacja trochę szalona, kiedy ten zdurnieł,vająco silny czyrrrrik ideolvej inspiracji
nasyca nlediasferę doprawdy dzirvnyni zagadnieniani,., których ona nie jest w stanie strawić.
Niczynr kręgi po wodzie, rczcllodzą się dźr,vięki, eclra, repetycje, rrieporozutrrienia.
Na stronie Culture.pl podano w wyniku tej debaty rriesł1,6hąną opinię, ze Zrrrijewski nawiązuje do Grotowskiego i jego idei wykroczerria poza teatr, krr rytuałowi, kuTvspóluczestnict\Ą,ie we
,"vspólnocie. Co żadrlą rniarą nie da się powieclzieć,bo pomijając nawet kwestię ztlpelnie inrrego idiomu teatralrrego, Groto."vski, zapożyczając się lł, Kościele, rytual budowal, a Zrrri.jewski go
kopiował. Nie ma też zamiaru trvolzyć żadnej u,spólrroty rytuału, a tylko polityczną. W zrracznie
sensołvniejszej retacji Joanny Derkaczews Zlrrijerł,ski w teatlze nówił tak: ,,Mszcl 1est łvięc też plltanienl, na i]e sztuka lrroże wp}y\,vać na lzecz}rwistość, być donośnytn glosenl w debacie publicznej.
czy tillko religijny lytuał jest łr, stanie wyrazić ból lvspólnoty, zaclumę i radość? Nloże teatr też
może starrąć na wvsokości zadania?", Jednak sojusz dwóch tak r,óżnych celólv jest pewrrą okazjonalną sklejką. Siła sztuki, weclług ploglarrrow5rc}r 1ł,yporł,iedzireżysera, rna się lrlanifestować
politycznie. Tymczasem zastąpierrie rytuału religijrrego jesi działanienr rł, sferze syrnbolicznej
i wymaga ztrpełnie irrrrych kornpeterrcji. Jak się zdaje, teatrowi zależało rra podjęcitl tego drugiego
zagadnienia, T,vięc jakośpolączono oba.
6

Kiedy na potlzeby konrentowarri a Nlszy odlvoływano się do zarvartości lVlszy św- w sta nie pewlrości rł,łasrrego 1iturgiczrrego wtajemniczenia, albo odłvrotnie, pelvnościłr,łasnej lvieclz;l o ptrstce
rytuału - traktowano ją jako ogólnik, oczywistość.Tynczasem lnsza zaczyna się od rł,yznania

grzeclrór,v. W przecir,l,ieństwie do spowiedzi, nie jest to akt sakramentalrry, tylko rvypowiedzenie
win - w nrilczenirr i w przytonnościpozostałych, To istotrre, bo poz,uvala prowizorycznie ustawić regułę mszy na płaszczyźnie lrroralnej, bez sięgania do religijnego wymiaru uczestnictwa. To
ostatnie nie jest dyskutowalne, ponie\,vaż jest tajenrnicą. Mółviąc o przygotowaniu do Ofiary, czyli
o pamięci grzechu, konceptualnie nrajsterkować przy tajennicy nie musimy. IVlórviąc innyrn jęz1kien, msza zaczy|la się od oczyszczenia z ernocji negatywnyclr. To akt wzajennej akceptacji, rra

krótko,
Z ciekawością, dośćzaclrłannie słtichałam ready-nlade'u,n, Dramatycznym. Słowa, znane raczej
jako dźwięk, docierały do nrrrie jako sens, Można byio zaclawać sobie pytania poclczas mszy rzadko
zaclawane, Co inrrego jednak sens, co inrrego ireść.Nie mam ochoty poddać się konceptualrremu
terrorowi i dać się plzekonać, że nawet jeśiitylko z grubsza dostosowujemy się do formatu or,vej
chwili zawieszającej resentymenty, to ta chwila pozbawiona jest treści.Nie uwierzę również, że
pozbawione treścijest owo słowo w postaci dźwięku, które dociera do rrrnie tv kościele, Kiedy
niedługo po obejrzeniu Msz,y słrrchałam u św'Anny w Krakowie Mszy św.w intencji Jerzego
Turowicza w stulecie jego urodzin, zastarrawiałanr się, co dzieje się ze słowarrri, One nie zlaczyIy,
tylko czasem plonieniowały.
po co rrarn sztuka, która nie ocala, nie unrie dzialać, pl,ta zlrrijewski. który nra cośz brzyrlkiego
Kalibana. }est znręczony nienrocą sztuki i uważa, że ftzeba walczyć o dominację idei rrad proceduranri. Chce zlikwidować fikcję kultuly, z jej ideologią ,,niemocy, peryferii, nieskuteczności".
Ostatnio zairrteresował się nalzędziem teatru,
l
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T.P. Teriikor,vski, ,,Msza" Żmijewskiego czv]i ,,sakrąInct" wódkcl beza]koho]owa, Fronda.pl, 28

2

Kultura glupcze,2 program

3

Artur Żnlijewski odprałvia ,fuIszę" w teatrze, Crrlture.pl z 2g-3O
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Wewnętrznv fa]sz sztuki, z Arturem Znlijelt,skinr rozmawia Adam Mazur, Dwrrtygodnik.pl, 1 XI 2011
5
J. Derkaczew Teatr nlusi b]tlźttić, Wybolcza.pl, 29 X 201,1,
a
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