


Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

JACEK WEKSLER 

lffitr Polsl<l 
DUŻA SCENA 

KRYSTIAN LUPA 

DAMA Z JEDNOROŻCEM 
na motywach opowiadania Hermanna Brocha 

Hanne Wendling 

KUSZENIE CICHEJ WERONIKI 
na motywach opowiadania Roberta Musila 

Die Versuchung der stillen Veronika 

Reżyseria i scenografia 

KRYSTIAN LUPA 

Muzyka 

JACEK OSTASZEWSKI 

Prapremiera 17 maja 1997 

Fragmenty dialogów pochodzą z Ili częśc i 

Lunatyków Hermanna Brocha w przekład zie 

Sławomira Błauta oraz z opowiadani a 
Kuszenie cichej Weroniki Roberta Mu sila 
w przekładzie Zofii Rybickiej. 



OBSADA 

DAMA Z JEDNOROŻCEM 
Hanna Wendling 

Henryk Wendling 

Kuhlenbeck 

Dr Flurschutz 

Jaretzki, Włamywacz 

Siostra Matylda 

Pani Paulsen 

Huguenau 

Ogrodnik 

Kucharka 

Rozalia, Służąca 

Żołnierz I 

Żołnierz li 

Lisbeth 

Berta 

oraz Walter 

Halina RASIAKÓWNA 

Wojciech ZIEMIAŃSKI 

Henryk NIEBUDEK 

Tadeusz SZYMKÓW 

Wojciech DĄBROWSKI 

Elżbieta CZAPLIŃSKA 

Jadwiga SKU PN I K 

Andrzej SZOPA 

Mariusz KILJAN 

Krzesisława DUBIELÓWNA 

Aldona STRUZIK 

Mariusz KILJAN 

Wojciech KOŚCIELNIAK 

Monika BOLL Y 

Małgorzata OSTROWSKA 

Dominik ŻEMAJTIS 

KUSZENIE CICHEJ WERONIKI 
Weronika 

Johannes 

Ewa SKIBIŃSKA 

Wojciech KOŚCIELNIAK 

Mariusz KILJAN 

Krzesisława DUBIELÓWNA 

Sny Ciotki i Henryka Wendlinga są własnością Krzesisławy 
Dubielówny i Wojciecha Ziemiańskiego. 

Asystent scenografa 
współpraca 

Inspicjent 

su ner 

Realizacja dźwięku 

Realizacja światła 

Piotr SKIBA 

Aleksandra SZYDŁOWSKA 

Katarzyna MU SIAL 

Dorota JEZIORO 

Tomasz ZABORSKI 

Dariusz BARTOLD 

Producent Jolanta TOBOTA 

Wzrok, jedna z sześciu tkanin z serii Dama z jednorożcem, począte k XVI w. 
Muzeum Cluny, Paryż. 

(. „ ) po muzeach błąka się sporo dziewcząt, które powychodzify 
z domów, co to już niczego nie mogą zatrzymać. Nagle stają prz d 
gobelinami i zamyślają się nieco. Zawsze przeczuwały, że coś 

takiego musiało istnieć, takie ciche życie gestów nigdy do końca nie 
wyjaśnionych i przypominają sobie niejasno: oto zdawało im się 
kiedyś, chwilami myślały nawet, że takie będzie ich życie. 

Nie zauważają, że kiedy tak pilnie rysują, nic innego nie czynią, 

jak tylko tfumią w sobie owo wiernie niezmienn€' życie, które tu na 
pokornie utkanych obrazach trwa rozpostarte przed nimi bezgrani
cznie niewysłowion e . Nie chcą wierzyć. Teraz, kiedy tak wiele 
zmieniło się, one też pragną się zmienić. Jeszcze trochę, a ponie
chają siebie i zaczną myśleć o sobie tak, jak w innych chwilach 
mówią o nich mężczyźni. To im się wydaje postępem . Już są 

przekonane, że trzeba szukać rozkoszy, potem następnej, a potem 
jeszcze następnej - coraz większej rozkoszy; że na tym polega 
życie, jeśli się go nie chce głupio zmarnować. 

R. M. Rilke Ma/te (fragment) 
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Krystian Lupa: 

Od dłuższego już czasu w mojej pracy próbuję z różnych stron dotykać 
tego, co dzieje się z człowiekiem w okresie szczególnym, przejściowym, 
w którym przyszło nam żyć. 

Był akurat dzień Wszystkich Swiętych. Odwiedziłem groby blliskich, 
a do poduszki wziąłem leżącą na wierzchu w domu mojej1 ciotki, u któreji 
gościłem, książkę Egona Naganowskiego o Musilu. Otworzyłem j ą na 
przypadkowej stronie i przeczytałem kilka zdań o nie znanej mi powieści. 

Oczywiście wiedziałem, że Broch napi sa ł Lunatyków. Jest to jed nak 
w Europie książka równie sławna, co zapoznana. Z jednej strony uważa 
się ją za rewolucyjną, z drugiej zaś - za hermetyczną i nieprzystępną, 
absolutnie kultową. Jest na przykład w Nocy Antonioniego słynna scena 
garden party wydanego ku czci konia wyścigowego. W pewnym 
momencie bohater filmu opuszcza przyjęcie i uda je się do wnętrza 
domu, a na schodach znajduje książkę . - „ I któż tu czyta Lunatyków?" -
pyta. 

U Naga nowskiego przeczytałem o powieści Brocha dokładnie to, czego 
tak długo szukałem. Chwyciłem więc za Lunatyków i wpadłem .. . 

(. .. ) Otóż Broch powiada, że świa t, utraciwszy dawną jedność 
zapewnioną ongiś, we wczesnym średniowieczu, przez żywą wiarę 
w Boga i związany z tym wszechogarniający ukfad metafizyczna-organi
zacyjny, ulegf obecnie rozbiciu na 11 autonomiczne dziedziny wartości" 
(państwo dla państwa, produkcja dla produkcji, pieniądz dla pieniądza, 

sport dla sportu, sztuka dla sztuki itd.), które nie podporządkowane już 
nadrzędnej idei egzystują o bo k siebie i doprowadzify do dezintegracji 
życia, kultury, etyki, stosunków międzyludzkich i samych ludzi. 
Osamotnieni i zagubieni w anarchistycznym chaosie sprzecznych sys
temów zwalczają się nawzajem, prowadzą wojnę wszystkich przeciw 
wszystkim. Pod przemożnym wpfywem abstrakcyjnych czynników 
dziafają bezwolnie, jak we śnie, wfaśnie jak ,,lunatycy11

• Techniczno-cywi
lizacyjny rozwój, idący w kierunku coraz większego podziafu pracy, 
coraz większej specjalizacji, zatomizowaf rzeczywistość, spowodowaf 
regresję i klęskę humanizmu, zdehumanizowaf jednostkę. W końcu 
przestają dla niej istnieć jakiekolwiek prawdziwe wartości ideowe 
i moralne i jest wewnętrznie rozszczepiona na sferę 11 wyzwolonego 
z wszelkich więzów autonomicznego rozumu" i na 11 wyzwo lone 
z wszelkich więzów autonomiczne życie irracjonalne", na brutalną, 
zimną, nawet zbrodniczą JZeczowość" i mistykę podejrzanego autora
mentu. Ten proces rozpadu wartości i jedności w dzisiejszym świecie 
i czfowieku stanowi także ważny lejtmotyw dzieła Musila. „Każdy 
postęp - pisze on - przynosi korzyść w poszczególnych dziedzinach, 
ale rozdziela ca fość; przynosi przyrost mocy, który w efekcie sprowadza 
się do narastania niemocy". Podobne są też u Brocha i Musila poszuki
wania sposobu wyjścia z sytuacji. Autor Lunatyków widzi bowiem pro
rokowany przez siebie ratunek m. in. w jednoczącej „idei platońskiej", 
przede wszystkim w powrocie do idei braterstwa i „platońskiej mifości". 
Która również - w specyficznym ujęciu - stanowi myślowy i narracyjny 
trzon drugiej Księgi Czfowieka bez wfaściwości. ( ... ) 

Egon Naganowski 
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LUPA 
Krystian Lupa 
ur. 7 XI 1943 w J astrzębiu Zdroju. 
Po ukończeniu szkoty średniej wyjcchat na 
studia do Krakowa. Najpierw była to fi zyka 
na Uniwersytecie Jdgiellońskim, ale ju ż µo 
dwóch semestrach odebrał swoje dokumenty 
z tej uczelni. W 1963 r. rozpoczął studia 

w krakowskiej ASP najpierw na Wydzial e Malarstwa, a później Grafiki, 
i wytrwał na nich do końca, ale nie spełniły one oczekiwań młodego 
artysty. 

Niebawem podjął kolejne studia - na Wydziale Reżyseri i Filmowej 
w lodzi. Tym razem jednak to ucze lnia musiała zrezygnować ze swojego 
studenta. Jego osobowość w żaden sposób nie komponowała się z bardzo 
specyficznym środowiskiem filmowców. 

Rekompensuj ąc sobie uczelniane ni epowodze nia, Lupa rozpoczął 
współpracę z łódzk im teatrem studenckim Cytryna, najpierw jako 
scenograf (otrzymał ńawet Prywatną N agrodę Józefa Szajny), potem 
także trochę jako reżyse r. Przygod ę z teatrem studenckim zwień LYłY 
studid na Wydziale Reżyserii Dramatu w krakowsk iej PWST. T atr 
okazał się wreszc ie dziedziną , która mogła zm ieścić wszystkie jego 
zainteresowania, od już wspomnianych aż po filozofię, psychologię 
i sztuki ezoteryczne. 

Pobyt w krakowskiej Szkole Teatralnej to kolejno dwa ważne spotkania -
z Konradem Swinarskim w czasie prób jego niedokończonej realizacji 
Hamleta i z Witkacym w Nadobnisiach i koczkodanach, pracy dyplo
mowej Lupy. 

Przedstawi enie dyplomowe przyjęte zostało entuzjastycznie zarówno 
przez publiczność, jak krytykę i zapewniło Lupie angaż do Teatru im. 
C. Norwida w Jeleniej Górze oraz propozycję gościnnej reżyserii w Starym 
Teatrze w Krakowie. 

Od momentu ukończenia studiów, a więc od 1977 r. , Krystian LuµJ 
współpracuje właściwie wyłącznie z tymi dwoma teatrami . Zadomow ił 
się w nich i pozyskał „swoich" u fającyc h mu i zdecydowanych na 
wspólne eksperymenty aktorów.* 

W 1988 r. Krystian Lupa otrzymał Nagrodę im . K. Swinarskiego za spek
takl Marzycie le R. Musila, w 1991 r. - Nagrodę Fundacji Kultury 
Polskiej, a w 1992 r. nagrodę im. L. Schill era. 
W styczniu 1994 r. mianowany został profesorem PWST w Krakowie . 

W 1995 rozpoczął wspótpracę z Teatrem Polskim we Wrocławiu. 13 sty
cznia 1996 na Scenie na Świebodzkim odbyła się premiera lmmannuela 
Kanta Thomasa Bernharda. W marcu 1997 Lupa dokonał przeniesienia 
przedstawienia dla Teatru TV. 

• Z Teatrem w Jeleniej Górze wspólpracowal do 198S. Dokumentacja wszystkich przcdslc1wier\ 
Lupy zamieszczona 70\tal;i w książce G. Niziołka Sobowtór i utopia, UnivcrsilcJs, Kraków 1997. 
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BROCH 
Hermann Broch ur. 1 XI 1886 w Wiedniu 

zm. 30 V 1951 w New Haven 

Austriacki pisarz, eseista, liryk, filozof kultury. 
Syn fabrykanta tekstyliów, studiował tech
nologię włókiennictwa i matematyk<;- ubez
pieczeń w Szkole Technicznej w Wiedniu 
i w Wyższej Szkole Włókiennictwa w Milu

zie. Po ukończeniu studiów pracował w firmie ojca, a w latach 1916-
1927 kierował nią. Porzucił jednak karierę przemysłowca i zwrócił się 
ku sferze ducha; 1928-1931 studiował filozofię, matematykę i psy
chologię w Wiedniu, by następnie poświęcić się wyłącznie literaturze. 
Po zajęciu Austrii przez Hitlera ·uwięziony przez gestapo, następnie 
zwolniony dzięki interwencjom zaprzyjaźnionych pisarzy (m.in. 
Joyce'a), wyemigrował do USA, gdzie poświęcił się studiom psychologii 
mas; od 1950 prof. literatury niemieckiej na Uniwersytecie Yale (New 
Haven). 

W trylogii powieściowej Lunatycy (Die Schlafwandler) (1931-1932) 
przedstawia rozwój i rozpad społeczeństwa niemieckiego 1888-1 918, 
związane z tym zagubienie człowieka. 

Za główne dzieło Brocha uchodzi Śmierć Wergilego (1945, wyd. poi. 
1963, Der Tod des Vergi/), gigantyczny monolog wewnętrzny 
umierającego poety , dokonującego w przedśmiertnych wizjach 
obrachunku ze światem, własnym życiem i dziełem . 

Powieść Kusiciel (1954, wyd. poi. 1970) to głęboko symboli cz ne stu
dium psychologii mas. W języku polskim ukazała się też powieść 
Niewinni składająca się z jedenastu opowiadań (1949, wyd. poi. 1961) 
oraz Powrót Wergilego - dzi esięć opowiadań (1936, wyd. pol.1981). 
W 1997 Wydawnictwo Dolnośląskie opublikowało Lunatyków. 

Aldous Huxley o Lunatykach: 

Czytam trylogię ze stale rosnącym zachwytem. jest to praca umysfu 
o ogromnej sile i gfębi, o nadzwyczajnej subtelności i wrażliwości -
umysfu filozofa, który jest też artystą o rzadkiej kulturze i czystości. jest 
to książka trudna, która stawia czytelnikom wysokie wymagania i doma
ga się stafej, najwyższej koncentracji umysfu. 
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MUSIL 
Robert Musil ur. 6 XI 1880 w Klagenfurcie 

zm. 15 IV 1942 w Genewie 

Pisarz, eseista i dramaturg, jeden z najbard ziej 
znaczących prozaików niemieckojęzycznych 
XX w. Pochodził z rodziny oficersko-urzędniczej. 
Jego ojciec otrzymał tytuł szlachecki za zasługi 
dla monarchii austro-węgierskiej. Młodość spędził 

w szkole kadetów w Mahrisch-Wei~kirchen (Hranice), studiował następ
nie budowę maszyn na uniwersytecie w Brnie. 

Dwoistość natury nakazała mu ponowne podjęcie studiów z zakresu 
psychologii i matematyki oraz filozofii. Zgodnie z ową dwoistośc ią te h
nika racjonalisty i pisarza filozofa poświęcał się różnym zajęciom , był 

bibliotekarzem Szkoły Technicznej w Wiedniu i redaktorem. Brat udział 
w I wojnie światowej w randze kapitana, po wojnie pracował jako 
wysoki urzędnik w ministerstwach w Wiedniu, zajmując się 
równocześnie twórczością literacką. 1938 - wyemigrował przez 
Włochy do Szwajcarii , gdzie spędził resztę życia w samotności i zapom-
nieniu. 

Twórczość Musila jest niezwykle interesującą diagnozą społeczeństw 
i jednostek XX w. uwikłanych w kryzysy ideologii i tożsamośc i. 

Głównym dziełem Musila, nad którym pracował do końca życia i które
go nie ukończył, jest Człowiek bez właściwości (193 0 l .t. , 1933 2.t., 
1943 3.t. , wyd. poi. 1971 ). 

W języku polskim ukazały się także: Niepokoje wychowanka Tbrlessa 
(powieść), Trzy kobiety (opowiadania), Zespolenia (opowiadania), 
Czarna magia albo spuścizna za życia (eseje). 

Hermann Broch o Musilu:* 
(. . .) jego prawdziwą ojczyzną jest duch w ogóle, a więc sfera się

gająca daleko poza wszelką austriackość, ba, nawet europejskość. 
Jego austriackość stanowi tylko formę jego ironii. 

Europejska, zachodnioeuropejska jest cechująca go ścislość. To 
może najściślejszy pisarz, jakiego wydala literatura światowa. Nie znosi 
żadnej niejasności lub mglistości; irracjonalizm dopuszcza jedynie pod 
postacią nieskończoności, mianowicie nieskończonego rozprzestrze
niania się racjonalizmu, zdając sobie sprawę z jego boskich zadań. 
Zgodnie z tym dziefo Musila jest - jak każde dziefo prawdziwego epika 
- absolutnie nieskończone; w gruncie rzeczy jest zlokalizowane poza 
określoną przestrzenią i zarazem poza czasem; samo w sobie stanowi 
wręcz symbol bezczasowości, której pragnie służyć. ( .. . ) 

(Z opinii wydanej dla brytyjskiego PEN-Clubu, 1939) 

•)Hermann Broch nawiązal znajomość z Robertem Musil em w 1915 roku. 
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Krystian Lupa 

Z DZIENNIKA 
17:07 21.02.97 
(z zeszytu -19 lutego 1997) 

To trzeba napisać. Trzeba! To baaaaaardzo ważne, tylko jak to wziąć 
w łapy i jak to wycisnąć? Kobieta z jednorożcem! Co to właściwie jest? 

Co to za symbol? 

Kondycja miłosna - kobieca - kochająca - jak mówi Rilke. Przerastająca 
mężczyznę - mówi ... Ten zbyt wielki-(zbyt przestronny)-zbyt nieskoń
czony (bez początku i końca) rozmiar mitologii miłosnej, w którą wrasta 
kobieta. Rozmiar przekazywany z pokolenia na pokolenie - w mitologi
cznej sztafecie ... Zmieniają się treści tej mitologii - ale nie zmienia się 
rozmiar ... Rozmiar zajęty przez treści nieświadome - przez treści ciemne 
- Pa!impsest ... rewers męskiej metafizyki ... Te dwa rozmiary oddziałują 
niejako na siebie - nie pozwalają na ZMNIEJSZENIE ... Jakby każdy 
obszar miał być wypełniony treściami z przeciwnego bieguna ... 
Z otchłani ciemnej - kobiecej - Yin wyłania się praobraz króla. 
W alchemicznej symbolice Opus Magnum figura obojnacza (podwójna) 
królkrólowa jest rdzeniem - wokół którego rodzi się i owocuje w treści 
mitologia - mitologiczna struktura prowadząca człowieka przez Wielką 
Przemianę - przez WIELKI PROCES ... . 

To oczywiście bardzo ogólnikowe .. . 

Trzeba najpierw zebrać materiał- literackie i mitologiczne motywy ... 

Jeden z ważniejszych: 

Królewna - jako dar, nagroda za czyn bohaterski - albo za przekroczenie, 
przezwyciężenie śmierci ... 

Dwie odmiany tego motywu: 

Królewna bierna (dziecięca postać) - jako nie ożywiony jeszcze przez 
mężczyznę obiekt (śpiąca) - własność starego króla ... 

Królewna czynna - sama ustanawiająca siebie jako nagrodę! 

Ustala, wymyśla wówczas stawkę - stawkę śmiertelną. Śmierć - tkwi 
albo immanentnie w okolicznościach czynu - jawi się najczęściej jako 
potwór, który czai się na drugim biegunie oczekującej miłośnie kobiety 
(dziewicy) ... Smok na antypodach ... będący ucieleśnieniem żeńskiej 
ciemności - owego mitologicznego rozmiaru - któremu mężczyzna musi 
sprostać, i który musi pokonać - walcząc z nim ... Otchłań Yin ... 

09:13 2.03.97 

Czuję się doprawdy jak hazardzista ... Kupiłem dziś Lunatyków (polski 
przekład), mam w ręku tę książkę i czuję jej ciężar ... ta książka jest dla 
mnie jakimś skarbem, jakbym to ja ją napisał. To doprawdy jakaś 
schizofrenia ... Wydaje mi się, że pomimo genialności tej książki, jest 
ona najbardziej nieudana w stosunku do swego zamierzenia. Wszystkie 
wątki dążą do czegoś jeszcze, czego Broch spodziewał się w swojej wizji 
... Można by tak powiedzieć o wielu książkach dwudziestego wieku ... 
Czfowiek bez wfaściwości, może nawet W poszukiwaniu straconego 
czasu ... czegoś większego, czegoś absolutnego, co w świecie końca 
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naszej ery zaczyna przebłyskiwać. Jakby znów stawała się udziałem 
człowieka syntetyczna wizja, wizja prorocza. 

Broch chce uchwycić owo „dążące11 z innej strony, ze strony obserwa
tora łączącego wrażenia. To, że doznał owego niezwykłego, wyobrażal
nego dla nas uczucia obcości w trakcie drugiej wojny światowej! ... 

Tam, na marginesie zdarzeń, najistotniej doświadczył tego, co na pier
wszej linii frontu - z perspektywy heroicznej - mogło ulec zatarciu. 
Dopiero na tyłach pojawia się prawdziwy obraz absurdu, obraz, który 
nagle przylega do świata ( ... ) 

Coś najbardziej wzruszającego, poruszającego, wstrząsającego jest 
w niezwykłej klęsce zamierzenia Lunatyków, widzi się to wyraźnie, we 
fragmentach, które od początku przeznaczone były do kosza, a które jed
nak zostały zamieszczone, zamieszczone, żeby choć w części reprezen
tować to wszystko, co miało się tu zmieśc ić, bo przecież były to różne 
dni, różne zdarzenia. Każde z nich było w swoim indywidualnym i tylko 
indywidualnym kształcie bezwartościowe i dopiero to, że było rodzajem 
źródła wypływającego - ku owemu Centrum - nadawało mu wartość. 
Tak - każde zdarzenie indywidualne miało swój sens jedynie pośredni, 
jedynie odsyłający - sens płynięcia KU! 

Powstało dzieło od samego początku zburzone, dzieło, w którym każdy 
ze strumieni urywa się gdzieś ... a jeżeli płynie dalej - to staje się wirem. 
Dusza ... albo mózg ... albo (lepiej płynąca myśl), myśl jako proces - nie 
jest w stanie rejestrować tego przepływu, nie jest w stanie zatrzymać, 
rozeznać atomów i zamienić na słowa ... Jest tu wiele niespodziewa
nych wodospadów - w których następuje „śmierć" narracji, skok, lot, 
upadek ... , czy tylko wskazanie na niedostępny pejzaż, na miejsce, do 
którego nie można już dojść. Jakby podjęta lekkomyślnie i zbyt pochopnie 
wspinaczka, która oczywiście wymaga przygotowań i odpowiednich 
zasobów. Sądzę, że trzecia część jest nieprawdopodobnym aktem wiary 
i rzuceniem się w przepaść. Przecież nie można odkładać pisania, bo 
czas płynie i wszystkie przeżycia wojny zaczynają uciekać. Życie 
ponownie zasklepia najgłębsze źródła, zatykają się szczeliny. 

To zmaganie się, ta wyprawa, co najpi erw obserwowała górę z daleka, 
z perspektywy, z której góra była osiągalna. Z k ażdego miejsca należało 
tam wejść. Z każdego punktu droga na górę zapowiadała inne odkrycia. 

I tak wielokrotnie rozpoczynam wyprawę - wychodzę któregoś dnia 
z któregoś miejsca i mam nadzieję, że nawiązuję tą drogą do innej drogi 
(przechowanej w pamięci), która pozwoli mi zajść najwyżej. Zaczynam 
i idę, jak długo starcza mi sił. Wierzę w rozpęd, bo przecież zmienia się 
widzenie świata w trakcie takiego rozpędzonego biegu, który zaczyna 
się od staczania w dół, aby potem jak najwyżej wytoczyć się w górę 
samą siłą inercji, bo tylko na swoje siły nie mogę tu przecież liczyć, 
albowiem każde dzieło jest kojarzeniem się z mocami stojącymi na 
zewnątrz - i tak w trwaniu takiego pędu powstają dzienne zapiski ... , 
a przecież to tylko próby biegu. Cóż, kiedy okazuje się wciąż na nowo, 
że po próbnym doświadczeniu drogi, ona zamyka się, jak owe mosty 
zawalające się po jednym, jedynym przejściu. I teraz trzeba pilnie strzec 
swego niefrasobliwie próbnego zapisu - tego właściwego bowiem nie 
będzie. 
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proj. K. Lupa 

I tak mamy tu kilka wejść, które autor forsuje : 

Huguenau - i jego wewnętrzny monolog. 

Pasenov - i jego lęki . 

Esch - jego sny i jego agresje. 

Lazaret - (najbardziej niedokończony motyw). 

Hanna Wendling - motyw damy z jednorożcem. 

I ten pośpiec h przychodzący jak powiew z intuicji, że zbliża się następna 
fala, która zetrze wszystkie ślady i kształty pozostawione przez falę po
przednią. Sfinksowe i labiryntowe formy na piasku pamięci. 

11 :17 2.03.97 

Obie kobiety czekały już w jadalnym pokoju, dawno już przebrzmiał 
gong, a Johannesa wciąż jeszcze nie było. Weronika s iedziała sztywno 
przy stole, patrzyła wprost przed siebie, nie rozg l ądała się, czuła na ple
cach łCJskoczące dotknięcia badawczyc h spoj rzeń ciotki. Za każdym 
takim dotknięciem napinała jeszcze bardziej swoją sztywną sfinksową 
pozę. Ta poza nic nie wiedziała, nic nie podejrzewała, ani nawet nie 
dopuszczała moż liwości jakichkolwiek podejrzeń. Ta poza nie dziwiła 
się nieobecnośc i Johannesa „. 
No i gdzie jest Johannes'? - zapytała wreszcie ciotka. 

Nie wiem, ciociu. 

Jest w domu? 

Nie wiem, ciociu. Chyba tak. 

Może śpi? 

Może. 

Mogfabyś zajrzeć na górę „. 

Nie. 

Hm, dziwne „. - powiedziata ciotka. 

Wreszcie nadszedł Johannes i wszyscy zasiedli do stołu. 

Także z herbatą i winem byiy dzisiaj kłopoty . Codzienny rytuał, codzienny 
mechanizm zdawał się nie funkcjonować. Wreszcie kiedy ciotka zrobiła 
wymowny gest, jakby sama chciała się wszystkim zająć, Weronika 
ocknęła się, wstała jak przebudzana, uj ęła dzbanek ( karafkę z w inem) 
i nalała wszystkim herbaty. Pilnowała się, żeby swoją bliskością w żaden 
sposób nie dotknąć, nie musnąć Johannesa. Johannes dyskretnie uniósł 
wzrok, kiedy Weronika nalewała mu wina. 

Dziękuję. 

Zresztą wcześ niej jeszcze powiedział: 

Przepraszam „. 

przepraszam za spóźnienie - powiedział po chwili, jakby chciał nieco 
zmieni ć ton, jaki wydostał się z niego, z jakiegoś niewiadomego zak,1tk.:i 
w pierwszym od wielu godzin głośno wypowiedzianym słowie. Ciotka 
zerkała z niepokojem na Weronikę . Znowu czegoś trzeba się było oba
wiać. Znów było w niej coś niezrozumiałego, coś zbyt postanowionego, 
sztucznego „. I ta nie przenikniona oczywistość, z jaką traktowała 
spóźnienie Johannesa. Jakby wszystko wiedziała, jakby nie chciała 
dopuścić do siebie żadnego pytania, jakby nie chciała zacząć czekać, 
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I 
Weronika -

proj. K. Lupa 

mimo że cały jej stan był bardzo osobliwym czekaniem. W każdym 
razie nie wolno jej było dopuścić ciotki do tego oczekiwania. Ciotka zaś 
nie mogła wejść w aurę, w pole magnetyczne tego tajemnego stanu . 
Błąkała się wokół stołu, nie mogła siąść. Było to dla Weroniki irytujące. 

Prowokujące ... Zresztą, tak po prawdzie, to ona prowokowała. 

Wtedy nadszedł Johannes - dyskretny i smutny - jakby przyszedł na stypę 
ku czci własnej, planowanej śmierci. 

Przepraszam - powiedział i usiadł. 

Przepraszam za spóźnienie - dodał miększym, wyjaśniającym tonem. 

1 0:53 9.03. 97 

Na przykład taki dialog: 

„Ja zgłoszę się jak najszybciej do lazaretu polowego" - powiedział Flur
schUtz. 

„Porucznik Jaretzki mówił, że wojna nigdy się nie skończy ... " „Cóż, 
może właśnie dlatego chce się tam wyrwać znowu ... " 

„Ja chyba też powinnam zgłosić się na front?" 

„No, siostro, pani ma tutaj co robić." Siostra Matylda spojrzała w niebo. 

„Muszę pozbierać leżak)." „Niech pani zbiera, siostro." 

Koniec rozdziału. 

Małe uspokojenie w Nieważnym. Oni wolą się rozstać w małym uspo
kojeniu w Nieważnym. Nie chcą się rozstać w sprawach dręczących 
i w niejasny sposób istotnych - jakby powiedział Witkacy. Wolą się rozstać 
w miejscu bezradnie pozbawionym pointy. I tak kończą się te urywki ... 
Większość tych urywków się tak kończy. Jest to znowu zbieranie 
i oddawanie wszystkiego dalej. Żaden z tych rozdziałów, z tych urywków 
nie chce (może) mieć własnego finału. Nie chce mieć własnej drama
turgii, własnego sensu zamykającego obwód. 

Książka ta jest tak bezradnie otwarta z musu, bo nie udało się inaczej . 
Myślę, że gdyby przyszło to, na co czekał Broch, to, czy by tego chciał, 
czy by nie chciał - prawdziwe zwycięstwo osiągnięte Poszukiwane -
zamykałoby samo narrację, bo to dzieje się w człowieku tworzącym 
samo ... 

12:00 9.03.97 

Kiedy Henryk przyjeżdża i oboje nie mogą trafić w swoje role, role 
mężczyzny i kobiety, męża i żony, to ciała ciągle przybierają chcąc nie 
chcąc przeróżne pozy, przyjmują przelotne role-nowotwory, które 
człowiek rozpoznaje w ciele jak wstydliwe parodie. Hanna idąc z mę

żem po korytarzu, rozpoznaje w sobie krok służącej albo sekretarki, jej 
ciało, mając pod ręką Waltera, skwapliwie ucieka w parodię matki tak 
daleko i z takim bezwiednym kabotyństwem, że kiedy łapie się na tym, 
nie może nie być zawstydzona. Henryk przychodzi tu w roli żebraka, 
by po chwili wejść w rolę powściągliwego nieznajomego, przed Rozalią 
musi stać się łagodnym nieortodoksyjnym porucznikiem. Wszystko to 
postrzega człowiek w ruchach rąk, które pierwsze rwą się do tych ról, 
w tonie głosu, który wychodzi z gardła, w wyrazie twarzy, który przylega 
do niej, usztywnia rysy - że czuje się to jak natrętną, konieczną choć 
całkiem obcą maskę. Jakże łatwo (gestem poślizgu), przyłapując się 
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w takiej roli - wycofać się z niej w jej przeciwieństwo, które również 
jest parodią. 

I tak grają z sobą jak źli aktorzy niepewni tego, co mają grać i zmieniają 
w przeciągu jednej kwestii intonację, wycofując się z jednej, którą już 
w trakcie wypowiadania osądzają jako zbyt głupią, tchórzliwą, niegus
towną, trywialną, albo po prostu zbyt naiwną, by wylądować zupełnie 
już nie wiadomo gdzie, w jakimś istniejącym nieistnieniu, rozglądają się 
dookoła i znane sprzęty są jak pejzaż obcej planety. 

10:21 20.04.97 
(z tasmy po pn>hic "Nory'') 

Powstała dziwna figura: Johannes myśli o Bogu, Weronika myśli o zwie
rzęciu. Johannes idzie do przodu, ku temu, czym ma stać się człowiek, 
Weronika cofa się wstecz, ku temu, czym kiedyś człowiek byt. Oboje 
drążą swoimi wyobrażeniami tę samą tajemnicę, tajemnicę przestrzeni, 
w której człowiek staje się kimś innym, w której jest związany z rzeczami 
teraźniejszym i i minionymi , z rzeczami , które dopiero wejdą w tę 

przestrzeń. z ludźmi , z tajemnicą cierpienia, z ta j emnicą dążenia, z ta
jemnicą snów, z tajemnicą lęków ... z wszystkimi tymi przepływami, 
które powodują, że w tej przestrzeni staje si ę złowiek pełen mocy 
i zrozumienia, choćby to nadal byto wielką tajemnicą. 

Tajemnica przepływa przez człowieka i nie objaśnia się, nie odkrywa, 
ale wiąże się z człowiekiem, uciel eśnia w jego ciele. Człowiek jest 
wtedy tożsamy z TAJEMNICĄ. Dla Johannesa symbolem tej wielkiej 
i magicznej przestrzeni jest Bóg. Weronika czuje intuicyjnie, że wyrazi
cielem, symbolem, naczyniem tej przestrzeni jest zwierzę. To niesłycha
nie daleko sięgająca figura; figura, którą możemy sobie narysować jako 
okrąg symbolizujący przestrz e ń, w który z góry wbija się , wrzyna, 
wciska, ... w który wpływa od góry parabola nazwana Bogiem, a z dołu 
wrzyna się, wciska, ... wpływa parabola zwana zwierzęciem, a więc 
wszystkim tym, co wysłało z dołu człowieka w jego przerażającą 
podróż, w przerażającą, bezgraniczną przestrzeń ... wszystko to, co 
możemy nazwać w uproszczeniu - KODEM MATERII ... ! Być może 
właśnie ta figura jest odmianą, wersją, wariacją wielkiego i tajem
niczego symbolu Yin-Yang, symbolu, w którym mitologia kobiety spaja 
si ę z mitologią mężczyzny w idealnym zbliżeniu, o którym marzy We
ronika , w zbliżeniu, którego stosunek cielesny (miłosny) jest tylko nieu
dolną (niszczącą , poniżającą, świętokradczą) parodią. Zbliżenie , jedność 

- osiągalna w wyobrażeniu jako przelewanie się płynów, idealne 
wymieszanie, przeniknięcie się dwóch istnień , dwóch mitologii, dwóch 
tajemnic - aby osiągnąć owa całkowitą, idealną JEDNOŚĆ, w której 
duch staje się bezgraniczną (tzn. nie ograniczoną materią) , potęgą. 

Potęgą Boga. Czy nie można by tego wyrazić w teatrze jeszcze bardziej 
przenikliwym, głębiej zanurzonym symbolem ? Może nie trzeba . „ 

Na razie wszystkie znaki pojawiające się w spektaklu są figurami 
opływającymi tę wielką tajemniczą, strasz liwą przestrzeń. Kuszenie 
cichej Weroniki jest zafascynowanym po hyleniem się mężczyzny nad 
zagadkową metafizyką kobiety, która zazwyczaj spoczywa w głębi - nie 
wyrażona i tylko czasem zdarza się, że kobieta wypowiada ją w chwili 
lekkomyślnej, w chwili nieobliczalnej - kobieta wypowiada ją i wtedy 
ujawniona treść wydaje się mężczyźnie obłędem. Ale właśnie dziś 
w epoce Yin - w epoce, w której następuje WŁAMANIE OD SPODU, 
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czekamy na wieść płynącą od zwierzęcia, znów od zwierzęcia, bo 
wyczerpaliśmy energię fali, którą można by nazwać wieścią od Boga. 
Można by to jeszcze nieco absurdalnie i trochę trywialnie ująć, że 
Johannes w owej tajemniczej przestrzeni, w której człowiek, wkraczając 
w nią na chwilę - staje się kimś innym, .„ że w tej tajemniczej 
przestrzeni Johannes „ macza" Boga, a Weronika „macza" zwierzę. 

10:52 20.04.97 

Należałoby tu wspomnieć, albo cofnąć się do wyobrażeń religijnych i ich 
schematycznego podziału na wyobrażenia antycypujące i wyobrażenia 
schodzące w głąb, w dół, w przeszłość, która wysłała człowieka w indy
widuacyjną podróż . Zazwyczaj zresztą te schodzące wyobrażenia są 
pierwotniejsze, charakterystyczne dla kiełkujących kultur, podczas kiedy 
wyobrażenia destylujące „kształt duchowy" - wyobrażenia antycypujące 
są rezultatem przemiany alchemicznej (conditio humana). 

Wszystko to stanowi figurę osadzającą człowieka w jego aktualnym miejscu 
w drodze, i ten dwubiegunowy (spolaryzowany) obraz szczególnego 
zagęszczenia tajemnicy tworzy wertykalny model stanów szczególnego 
istnienia. Pewnie jest to obraz intuicyjny, symboliczny, ale całkowicie 
organiczny, nie wyspekulowany - dany człowiekowi a priori. Można go 
wyrażać w rozmaity sr.osób, zawsze jednak prezentowane będą po
szczególne - najważniejsze elementy tej mandalicznej struktury. Można 
by przypuścić, że powyższy schemat stanowi klucz (jeden z kluczy) do 
rozwiązania tajemnicy mandali. 

11 :04 20.04.97 

A teraz coś zupełnie innego: 

Bankiet. Jak doprowadzić do zaistnienia tę słuszną i sugestywną ideę 
przechowalni? Nieco apokaliptycznego zdarzenia ludycznego, który 
staje si ę mimowolnym rytuałem PRZEJŚCIA? Można sobie to wyobrazić 
na wiele sposobów. Chaos - wskazujący na CENTRUM i My na 
obrzeżach .„ gdzieś dokądś kieruje się to dążeni e . WOJNA i jakieś -
symboliczne, efemeryczne i całkowicie zasłonięte ZWYCIĘSTWO. 
Zwycięstwo, które ma w sobie wszelkie znamiona klęski i zawiera w sobie 
groźbę unicestwienia dotychczasowego świata. Ten ludyczny rytuał na 
obrzeżach można wyobrazić sobie - jako perpetum mobile - okrąg, na 
którym wciąż powtarz ają się elementy - zdarzenia gry, jakby rozgry
wane były dla czterech stron świata. Wplątują się w labirynt, w którym 
gubią się nasze indywidualne poczynania i ich oceny ... i wciąż wcho
dzą w relacje z innymi poczynaniami, które nadają naszym zupełnie 
odmienne znaczenia „. albo odbierają znaczenia dotychczasowe. Każde 
z tych zdarzeń, które zostaje wydestylowane, wykrystalizowane w kie
runku widza - powtarza się gdzieś tam z tyłu, bliżej CENTRUM, w po
spieszniejszym i chaotyczniejszym - mniej wyrażalnym ale za to więcej 
zawierającym kształcie, KSZTAŁCIE zbliżonym do mętnego EKSTRE
MUM „. I może nawet niejednokrotnie, jeszcze gdzieś bliżej CENTRUM, 
a dalej rozgrywają się zmieszane połąz:zenia, w których ukazane 
wcześniej albo później zdarzenia kurczą się do nieczytelnych zbitek 
i tam parzą się w rytualnym tańcu. To wszystko łatwo powiedzieć ... 
trudno zrobić taką scenę ... scenę utoczoną z homogenicznej i powta
rzalnej ku chaosowi materii „. Jakbyśmy te same paciorki wkładali 
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w coraz gęściej ściśniętą masę ... Myślę, że jedynie przez powtarzanie 
motywów - wydobywanie i ponowne zatapianie w magmę - można 

uzyskać wymarzony obraz przechowalni - gdzie oglądamy poszczególne 
elementy - rozpakowane i spakowane. Brakuje jeszcze drzwi, rygli, 
wieszaków i regałów ... Półek ... urządzeń przechowujących - bez 
których nie ma przechowalni. 

Wszystko to krąży i wielokrotnie oddaje się rzeczywistości w zmąceniu, 
w niemożności jednorazowego uchwycenia, w jednorazowej, takiej a nie 
innej pamięci - wciąż łączy poszczególne fragmenty z innymi całościami, 
z innymi ludźmi ... i one nabierają wciąż innego wyrazu - raz budząc 
nadzieję, kiedy indziej spychając w depresyjne poczucie zagubienia ... 

Pracy w teatrze i w szkole towarzyszy Lupie ciąg/a potrzeba nazywania, opisy
wania, interpretowania w/asnych do.świadczeń. Dawniej, wz orem Kantora, pisaf 
manifesty. Od wielu lat prowadzi dziennik, gdzie dużo miejsca poświęca rozważa
niom na temat teatru. jest to tyleż próba opisania wlasnej pracy, wniknięcia w jej 
pobudki i mechanizmy, jak i dążenie do uogólnienia, do uchwycenia bardziej general
nych prawidef tvvórczości teatralnej. W centrum tych rozważań zawsze znajduje się 
aktor-czlowiek. (. . .) 

Grzegorz Niziołek 

K. Lupa. Projekt dekoracji. 

Źródła: R.M. Rilke Ma/te, 1995; Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku, 1996; 
Egon NagJnowski Podróż bez korica, 1980, Herm;m 11r0< h Powrót Wergilego, 1981; 
Grzegorz Niziołek Sobowtór i utopia, 1997; Krystian Lupa UcuµiJ i jej mieszka1\cy, 1994; 
Edit Lejta AltfranziJsische Malerei, 1980; Notatnik Teatralny nr 11/96. 
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