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Dear Andrzej Jar

  I’ve been wanting to send you a thank 
you note for Theatre In The Raw’s usa-
ge of your one-act play The Suspect
[...].
  We ran eight performances of your 
piece in five towns – including Van-
couver. The show was very well-recei-
ved, including audience participation 
when the Agent asked for a “show of 
votes” as to what to do with Volkov-
sky and whether he should be rehabili-
tated. Often members of the audience 
would raise their hands when the Agent 
would ask for votes against Volkov-
sky being rehabilitated; couldn’t ask 
for more when a play is produced live 
on the stage.
  Producing your piece was a most ex-
citing and positive experience for our 
small company. I still wonder at times,
how we actually have managed to pull 
off all our productions. It has often
meant bringing on board 20 to 25 
people to work on everything from 
acting, technical crew, to helping with 
promotion, to administrative duties in 
our theatre office, and then at long last: 
getting the shows mounted or broad-
cast over radio to an audience.
  We have been producing one-acts 
off and on since we started the theat-
re out of the small La Quena Café in 
1994 on Vancouver’s Commercial Dri-
ve. Having writers develop their origi-
nal plays is an integral element of our 
theatre. It has been a very important 
part of the backbone of this theatre and 
what we are all about.
  I do thank you for making your play 
available for a performance and for an-
swering any script questions that may 
have needed attention while working 
with the cast. It was a rewarding theat-
rical experience, a positive step forward 
into the further exploration of live the-
atre presentations. Your cast consisted 
of strong, imaginative and experienced 
actors who were very lively, and crea-
tive with the presentation of your play. 
A piece such as yours helps to raise 
the profile of our original one-act play 
work to the public.
  It is possible we may want to repro-
duce The Suspect again either as a ra-
dio broadcast or staging it at another 
Vancouver venue in the future. […]

Jay Hamburger
artistic director of Theatre In The Raw

  O prezentowanym w koñcu czerwca 
przez Theatre in the Raw wieczorze 
jednoaktówek, jak te¿ o turnée teatru, 
zakoñczonym czterema prezentacjami 
w Vancouver, wszystkiego powiedzieæ 
nie mogê – modestia nie pozwala. Nie 
mogê powiedzieæ, która z trzech przed-
stawionych sztuk teatralnych w jed-
nym akcie podoba³a mi siê najbardziej, 
poniewa¿ jestem jej autorem. Œmia³o 
natomiast mogê wyznaæ, ¿e Theatre in 
the Raw – jego dyrektor artystyczny i 
re¿yser przedstawienia Jay Hambur-
ger, jak i zespó³ aktorów – zaskoczy³ 
mnie klas¹, która przeros³a moje ocze-
kiwania. Obawia³em siê o interpretacjê 
mojej sztuki, która w odró¿nieniu od 
dwóch pozosta³ych – Maybe Miles Joe 
Lauingera i Talk Medicine Sherryl
Melnyk (ta druga to w rzeczywistoœci 
monodram), mówi¹cych, jak bym to 
okreœli³, bardzo po kanadyjsku o spra-
wach spo³eczno-obyczajowych – ³¹czy 
widzenie zachodniej demokracji z do-
œwiadczeniami ¿ycia w komunizmie, 
które nauczy³o s³uchania i czytania po-
litycznych doniesieñ medialnych miê-
dzy wierszami, wyostrzy³o s³uch na 
s³owa polityków, i dlatego trzeba moc-
niej wysiliæ rozum, ¿eby te treœci, te 
„podskórne znaczenia”, wy³apaæ. Nie 
bez powodu re¿yser przedstawienia, 
zapowiadaj¹c jednoaktówkê mojego 
autorstwa, wspomnia³ o zapachu Eu-
ropy Wschodniej. A ja by³em zasko-
czony tak trafnym odczytaniem napi-
sanego przeze mnie utworu; dodany 
przez re¿ysera, koñcz¹cy ci¹¿¹ce prze-
cie¿ ku satyrze politycznej przedsta-
wienie. p³acz pani Brown (Michelle 
Richard) wywo³a³ u mnie dreszcz 
emocji.
  Temat The Suspect – sztuki, która wy-
gra³a konkurs na jednoaktówkê – wzi¹³ 
siê z pamiêci o przebiegu zorganizo-
wanego przez ruch „Okupuj Vancou-
ver” w paŸdzierniku 2011 r. protestu
namiotowego pod Art Gallery. Prze-
k³amania w staraj¹cych przypodobaæ 
siê rz¹dowi Kolumbii Brytyjskiej me-
diach to by³a jedna sprawa – zacho-
wanie i oœwiadczenia polityków nie-
chêtnych protestuj¹cym by³y spraw¹ 
drug¹ – a wszystko to razem przypo-
mina³o mi jako ¿ywo metody dzia³a-
nia, propagandê partii robotniczej.
  Po ponad miesi¹cu ¿ycia w rozsta-
wionych na skwerze przy Art Gallery
namiotach, protestuj¹cy zostali zmu-
szeni nakazem s¹dowym do opusz-
czenia tego miejsca, jako publicznego 
terenu miejskiego. Przenieœli siê na 
Robson Square, pod gmach s¹du pro-
wincjonalnego, a wiêc na grunt nie na-
le¿¹cy do miasta, ale do prowincji. To
sprytne posuniêcie rozdra¿ni³o pani¹ 
premier Christy Clark, która oœwiad-
czy³a, ¿e demonstranci posuwaj¹ siê 
za daleko i nadwyrê¿aj¹ jej („ich”?)
cierpliwoœæ. To z tego oœwiadczenia 
wyrasta temat „Podejrzanego”.
  S³owa premiera B.C. przywo³a³y mi 
na myœl wypowiedzi peerelowskich 
orêdowników komunizmu po sierpniu 
1980 r., z powtarzaj¹cym siê w tych
wypowiedziach wezwaniem do „kon-
struktywnej rozmowy”. Konstruktyw-
na rozmowa znaczy³a tyle, co wezwa-
nie do zaprzestania strajków i publicz-
nych demonstracji, które nie licowa³y 
z ustrojem pañstwa, spêdza³y sen z po-

wiek rz¹dz¹cych i ekscytowa³y spo-
³eczne masy. A gadaæ „konstruktyw-
nie” mo¿na d³ugo i do tego prawie ¿e
kameralnie, z bardzo przydatnymi w³a-
dzy doniesieniami w mediach o roz-
mowach rz¹du z opozycj¹, które po-
winny uspokajaæ spo³eczne nastroje.
Zniecierpliwienie Christy Clark wy-
nika³o wed³ug mnie z tego, ¿e ruch
„Okupuj Vancouver” nie chcia³ pro-
testowaæ konstruktywnie, czyli tak, 
¿eby protest nie by³ widoczny.
  Wszystko to razem wywo³uje pyta-
nie o prawa cz³owieka w demokracji, 
o jego wolnoœæ – gdzie ona siê koñczy. 
Czy to nie jest tak, ¿e – jak tego chc¹ 
politycy na sto³kach – cz³owiek w de-
mokratycznym kraju powinien byæ 
zadowolony, siedzieæ po pracy na ka-
napie i ogl¹daæ telewizjê, konsumuj¹c
dostêpne szeroko w kapitalizmie dobra 
jadalne. Owszem, kapitalizm jest ustro-
jem o niebo lepszym od komunizmu, 
jednak nie jest dobrem absolutnym, 
najwy¿szym szczêœciem na ziemi; ma
wiele niedoskona³oœci, tworz¹c np. po-
zory wolnoœci dla ludzi ubogich i kla-
sy œredniej (has³o 99% ruchu „Okupuj 
Wall Street”).  Du¿o pisze na ten temat 
polski socjolog, filozof i eseista Zyg-
munt Bauman – emerytowany profe-
sor University of Leeds.
  Bohater The Suspect, Volkovsky, nie-
pokoi rz¹d nie nazwanego demokra-
tycznego kraju, w którym ¿yje, ponie-
wa¿ sprawia wra¿enie osoby niezado-
wolonej. Staje siê podejrzanym i wy-
wo³uje interwencje przedstawicieli 
w³adzy. Kolejnym w¹tkiem jest poja-
wienie siê wywrotowców, przeciwni-
ków panuj¹cego porz¹dku, którzy jed-
nak nie maj¹ pomys³u, czym by zast¹-
piæ obecny system i w efekcie okazuj¹ 
siê bardzo podobni do tych, przeciwko 
którym urz¹dzaj¹ buntownicze akcje.
  Mówi³em o tym w skrócie w ostatni 
czwartek sierpnia w wieczornej audy-
cji Co-op Radio Arts Rational. To by³ 
bardzo polski program, dziêki sporej 
wiedzy o polskim teatrze Jaya Ham-
burgera – dyrektora artystycznego 
Theatre in the Raw – oraz naprawdê 
wielkiej wiedzy gospodarza programu 
Gerry’ego Kowalenko o Polsce, któr¹ 
przewêdrowa³ od Krakowa do Gdañ-
ska (jakoœ szczególnie zapad³a mu 
w pamiêæ £ódŸ) i uwa¿a, ¿e Polacy to 
najmilsi ludzie na œwiecie, a najlepsz¹ 
zup¹ jest ¿urek. Na koniec radiowej 
rozmowy Gerry zagra³ z CD polski 
hymn.
   Nie by³o okazji, ¿eby powiedzieæ 
w tym programie o bardzo dobrej grze 
aktorów, trzeba bêdzie napisaæ o tym
w liœcie do Theatre in the Raw. To rze-
czywiœcie doskona³y zespó³. W przed-
stawieniu wyst¹pili (w kolejnoœci uka-
zywania siê na scenie): Zi Paris jako 
Volkovsky, Jason Hunt jako Agent, 
Jay Hamburger w roli policjanta, Mi-
chelle Richard w roli Mrs. Brown, Ro-
ger Howie i Michelle Weisbom jako 
wywrotowcy. 
  Powiem jeszcze, ¿e Michelle Richard 
to tak¿e kompozytorka piosenek i wo-
kalistka jazzowa, wystêpuj¹ca m.in. 
na tegorocznym Miêdzynarodowym 
Festiwalu Jazzowym w Vancouver, 
œpiewaj¹ca przy akompaniamencie gi-
tary Zi Parisa podczas przedstawienia 
trzech jednoaktówek.

Aktorka, kompozytorka i wokalistka Michelle Richard

 The Suspect. Od lewej: Roger Howie, Michelle Weisbom, Zi Paris, Michelle Richard, Jason Hunt, Jay Hamburger

ANDRZEJ JAR

Aktor i muzyk Zi Paris

zdjêcia Tomasz Przystupa

To, co mogę powiedzieć
Wieczór jednoaktówek


