




W utworze scenicznym znalazły się cytaty i parafrazy następujących tekstów: 

1. A. Moravia, Kobieta Leopard, przeł. J. Ugniewska, Wydawnictwo Puls, 

Warszawa 1991, s. 4-12; 

2. A. Mickiewicz, Dziady cz. li [w:] idem, Pisma, T. li , Księgarnia F. Westa, Brody 

1911, s. 87-88; 

3. B. Schulz, Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju [w :] idem , 

Opowiadania. Wybór esejów i listów, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 35; 

4. S. I. Witkiewicz, Szewcy [w:] idem, Wybór dramatów, Ossolineum, Wrocław 

1974, s. 374; 

5. J. T. Gross, Strach, Znak, Kraków 2008, s. 19, 25, 27; 

6. E. Kazan, Mordercy, przeł. Z. Zinserling, Plus, Londyn 1992, s. 227-228; 

7. K. Przerwa-Tetmajer, Jakie jest serce matki albo kiedy anioł płakał [w:] idem, 

Na Skalnym Podhalu, Verum, Warszawa 1997, s. 241 - 245; 

8. www.gazeta.pl; 

9. www.prawy.pl; 

następujących utworów muzycznych: 

1. Deszcz ;esienny, słowa - Marian Matyszkiewicz „Rysiek''. muzyka - melodia 

z opery Poławiacze pereł G. Bizeta; 

2. S.O.S., słowa - Jeremi Przybora, muzyka - Jerzy Wasowski. 
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k o n f r o n t a c J i 

Rozmowa z WIKTOREM RUBINEM 

~ Piotr Rudzki: Lalka Bolesława Prusa to jedna z najważniejszych powieści polskiego pozyty

wizmu. Tę epokę literacką, dominującą w drugiej połowie wieku dziewiętnastego, charaktery

zowały dwa ważne programy: praca organiczna i praca u podstaw, czyli wychowywanie świa

domych obywateli, budowanie zamożności Polaków, zamiast wyniszczających i nieskutecznych 

walk. Dominowała literatura, szerzej sztuka, tendencyjna, stawiająca ostre tezy i broniąca 

ich. Oczywiście, Prus przekracza tak rozumiany pozytywizm. Jednak biorąc pod uwagę głównego 

bohatera - Stanisława Wokulskiego, główny cel ataku - arystokrację i bogatą szlachtę, główny 

motyw - zdobywanie majątku dla ukochanej kobiety, który 40 lat po Prusie spopularyzował naj

pierw Francis Scott Fitzgerald w powieści Wielki Gatsby, a później film z Robertem Redfordem 

i Mią Farrow oraz scenariuszem Francisa Forda Coppoli, wszystko to mocno się zestarzało, para

doksalnie stając się wtórne wobec amerykańskich produkcji . Co jeszcze Lalka może ważnego 

powiedzieć odbiorcy w wieku dwudziestym pierwszyml Jeszcze inaczej- po co nam dziś Lalka? 

~ Wiktor Rubin : Lalka to dla mnie swoisty zbieg okoliczności, jakaś tajemnicza, emocjonalna 

siła pchnęła mnie w objęcia tego tekstu. Wcześniej pojawiły się konspekty tekstu do Poznania, 

adaptacja dla Rozmaitości, aż w końcu ja i Bolesław Prus skończyliśmy we Wrocławiu, na Dużej 

Scenie. Od trzech lat nie możemy się rozstać. Właściwie od skończenia studiów obsesyjnie cho

dzi mi po głowie ta powieść. Powodami nie są pozytywizm ani praca organiczna, ani tym bar

dziej praca u podstaw. Z tych haseł szkolno-wychowawczych ciekawszy wydaje mi się konftikt 
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romantyka i pozytywisty, jaki przeżywa Wokulski. Czy robię Lalkę z powodów romantycznych, 

czy pozytywistycznych? W tej powieści najważniejsza jest dla mnie droga Wokulskiego z nizin 

na szczyt i to, czego musimy się domyślić - jego stosunek do rodziców, kompleks pochodze

nia, próby przekroczenia siebie. Wokulski nie tylko zdobył olbrzymi majątek, ale też musiał 
nauczyć się nowego kodu kulturowego, kodu elit, języka, problemów i świadomości warstwy, 

do której pretendował. Powodem wystawienia Lalki może być również próba rozliczenia siebie 

jako prowincjusza i jako człowieka z awansu. Wokulski jest napędzany z zewnątrz, stymulo

wany przez obiekt, którego pragnie. Dzisiaj jesteśmy w podobny sposób zdalnie sterowanymi, 

rzadko robiąc coś dla siebie; zresztą co to znaczy dla siebie, skoro nawet nasze potrzeby pod

powiadane są z zewnątrzl Dogrzebanie się do naszych wewnętrznych potrzeb jest pierwszym 

pytaniem o tożsamość. 
Wokulski mimo dużej świadomości zdaje się nie mieć dostępu do siebie, określany jest cały 
przez dążenie do zewnętrznego względem siebie ideału. Mój obraz tej postaci różni się 
i od zapisanego, i od utrwalonego w społecznej wyobraźni. Wydaje mi się, że odbierając 
kulturę, literaturę czy sztukę, nie można uciec od interpretacji przez własne poglądy i inte

resy. Czasem nie możemy czegoś zaakceptować, ponieważ burzy to z trudem konstruowany 

lad. Interpretacja sztuki tylko pod względem walorów artystycznych jest chyba niemożliwa . 
Najbardziej przełomowe czy prowokujące zjawiska sztuki nie są jednogłośnie akceptowane, 

bo wywracają porządek i nawyki, zwłaszcza nawyki percepcyjne i intelektualne. Każdy wie, 

jak wygląda Wokulski ... 

~ PR.: Ma twarz albo Mariusza Dmochowskiego, albo Jerzego Kamasa. 

~ WR.: Kij z Dmochowskim i Kamasem, od dziś ma twarz Bartosza Porczyka. Zaczepną 

i refteksyjną. Wokulski od Hasa kojarzy mi się z czarodziejem z teatru lalek, jest również ideal

nym bohaterem na miarę ojczyzny jak z książki. Szczerze mówiąc, drażnią mnie komisje orze

kające, czy scenariusz filmu jest zgodny z prawdą historyczną o Westerplatte, czy przedstawie

nie jest zgodne z myślą autora, czy bohater przypomina literacki prototyp, czy nie wykorzy

stuje się go do własnych celów. Oczywiście, że wykorzystuję Prusa do mojej własnej historii, 

do przyjrzenia się interesującym mnie sprawom, a Wokulski niech ma duszę z kompromisu 

między mną a Bartkiem. Postacie w Lalce są niewyraziste - to bezbarwne kukły, które mają 
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przenieść na barkach ogólną cechę społeczną . Trzeba było tchnąć w nie życie, wyostrzyć konfiikty, 

przepisać język. Prus pierwotnie chciał zatytułować swój utwór Marionetki. 

~ PR.: Wszystkie znaczące nazwiska: Ochocki, Starski, Wąsowska , Rzecki i tak dalej, pokazują, 
że nie stoją za nimi żywi ludzie, są tezy, plakaty, szeleszczący papier, u służny wobec przyjętego 
założenia. 

~ WR.: Postacie służą jako tło, w które wchodzi Wokulski. On jest największą silą powieści. 
Uproszczen ie pozostałych jest irytujące - sprowadzono je tylko do funkcji, jaką pełnią na jego 

drodze. Ta sytuacja dodatkowo irytuje teatralnie, ponieważ każdemu należy wymyślić jakieś 
życie, motywacje, przydać wspókzesne problemy, żeby choć trochę ożywić i wyciągnąć z poukła 

danego sztafażu zaproponowanego w tekście . Mam poczucie, że to powieść za gładka, za bardzo 

poukładana i dlatego właśnie dzis iaj jest niewiarygodna. Stąd biorą się reakcje na Lalkę młodych 
ludzi, którzy mówią, że to kobyla, bryk, męcząca lektura. 

~ PR.: Potencjalną silę powieści zabija proces edukacji, gdyż od dziesięcioleci interpretuje się 
ją w niemal niezmienny sposób: Wokulski - pozytywista czy romantyk, zła arystokracja kontra 

szczery i idealistyczny bohater, idealiści kontra realiści, nędza Powiśla. Jedne kalki nakłada się 

na inne. Stereotyp do kwadratu powoduje, że młodzież nie czyta powieści. W gruncie rzeczy nikt 

oprócz specjalistów jej nie czyta, bo wszyscy i tak wiedzą, o czym ona jest. Wielu nie tylko wie, 

kim są Wokulski, Łęcka, Prezesowa, ale za s prawą znanych filmów są pewni, jak oni wyglądają' 

Czy pisząc adaptację, braliście pod uwagę mocno utrwalone kanony odczytywania powieści, silne 

przyzwyczajenia odbiorcze? 

~ WR.: Tak, ale tylko po to, żeby je olać, a dlatego, że Jola [Jolanta Janiuak - współautorka 
utworu scenicznego] ma skłonność do odwracania wszystkiego, czytania od różnych stron 

i funkcji, dopilnowała, żeby każda postać albo subtelnie grała ze swoim stereotypem, albo była 

jego zaprzeczeniem. Na przykład Prezesowa do stała natężenie swojego dramatu dzięki zaczerp

nięciu kawałka historii z Morderców Elii Kazana, który dopełnił jej problem niespełnionej miłości 

do stryja Wokulskiego. Zresztą już obsada łamie stereotypy - Wokulski jest miody, a Izabella 

starsza od niego, Rzecki zaś to nie stary subiekt, ale miody kierownik o militarno-patriotycznych 
skłonnościach. 
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W utrwalonych kanonach odczytania Lalki wydaje mi się, że dominuje interpretacja w kierunku 

melodramatu na tle„walki" światów industrialnego z feudalnym. 

Pytanie o przyzwyuajenia odbiorcze ważne jest w przypadku teatru, a w związku z Lalką szcze

gólnie. To pytanie o funkcję literatury w teatrze. Literatura do dziś jest traktowana jako jego pod

stawa. Nie dostrzega się faktu, że największe osiągnięcia polskiego teatru powojennego powstały 

w aktach gwałtu na literaturze. Myślę tutaj o pracach Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego. 

Przecież w ich przedstawieniach mieliśmy do czynienia z bardzo poszatkowanymi tekstami ... 

~ PR.: ... nie zapomnijmy o Jerzym Grzegorzewskim. Poza tym teatr, by był żywy, musi naruszać 

mity kulturowe. Właśnie to w teatrze robił Grotowski, sięgając po teksty romantyczne. Nie wysta

wiał literalnie Mickiewicza czy Słowackiego, ale dokonywał profanacji na romantycznej mitologii, 

stanowiącej podstawowy element naszej tradycji. 

~ WR.: W teatrze mistrzem dla mnie nie jest autor, mistrzami są wspomniani Kantor i Grotowski, 

walczący o to, żeby teatr w końcu stał się autonomiczną dziedziną sztuki, żeby nie został karłem 

sztuki i wypracowywał swoją jakość. Dlatego mam problem z nazywaniem przedstawienia, które 

powstaje, Lalka Bolesława Prusa. To nie jest Lalka Bolesława Prusa, to spektakl na motywach Lalki 

Bolesława Prusa, w którym pojawiają się postacie z powieści , ale też teksty autorstwa Kazana, 

Adama Mickiewicza, Alberta Moravii czy Jana Tomasza Grossa. Tekst, żeby był żywy, wymaga 

kontekstu; w tym przypadku kontekst stworzony jest przez zderzenie z innymi tekstami, dzięki 

czemu powstają nowe znaczenia, rodzą się nowe klucze interpretacyjne. 

~ PR.: Tu powinna się znaleźć scena sprzedaży kamienicy Łęckich z dopisanymi fragmentami 

ze Strachu. 
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SCENA 10 

SZLANGBAUM 

Jest coś straszniejszego niż wiadomość o torturach. Grupa ludzi przyprowadziła nas pod drze

wo i zmusiła, żebyśmy się na nie wdrapali i „udawali ptaszki''. Na dole stali uzbrojeni faceci, 

na górze kucali na gałęziach dorośli, brodaci ludzie, młode kobiety i chłopcy w myckach, i na wrzask: 

„Co robi ptaszek?" odpowiadali:„Ćwir, ćwir, ćwir, tiu, tiu, tiu! ''. Cena wywoławaa 6 milionów. 

KRZESZOWSKA 

6 milionów i 60 tysięcy. 

ANONIM 1 

6 i pół miliona. 

SZLANGBAUM 

6 i pół po raz pierwszy. 

BARON DALSKI 

6600! 

SZLANGBAUM 

Staliśmy w liabie 2400 na rynku. Oni poustawiali nas w szeregach i zaprowadzili na stację. Nie

liane grono uratowało się ucieczką. Pod wpływem bicia powstał okropny popłoch . Cała długa 

droga z miasteaka do stacji była zakrwawiona i wyłożona trupami. Z 2400 osób zostało nas 

300, których wpakowano do jednego bydlęcego wagonu. Bagaże odłożyliśmy przy rogu ulicy, 

a wy szliście swobodnie, rabowaliście kosztowności . 

ANONIM 1 

7 milionów i 600 tysięcy. 

BARON DALSKI 

6 i 780 tysięcy. 

ANONIM 2 

6 milionów i 880 tysięcy i 100 złotych. 
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KRZESZOWSKA 

W tej kamienicy zmarło moje dziecko! 

ANONIM 1 

7 milionów. 

SZLANGBAUM 

To boli okropnie boli. Kiedy to nie żaden wróg, ale wy, synowie i córki Polski. 

BARON DALSKI 

7,5 miliona. 

ANONIM 1 

7 milionów 700. 

ANONIM 2 

8 milionów. 

SZLANGBAUM 

Niedaleko był rezerwuar wody miejskiego wodociągu . Przez kilka dni woda w Bucha au była czer

wona od krwi. Na trawie leżały kawałki mózgu, aaszek z włosami. Stał dziecinny wózek. Reak

cje Polaków były różne. Zastraszenie, aasem płacz, ale parę dni później rozpoaęła się licytacja 

naszego mienia. Niech będzie 9 milionów. Po raz pierwszy! 9 milionów po raz drugi! 9 milionów 

po raz trzeci! Kamienica Łęckich sprzedana za 9 milionów. 

ŁĘCKI 

To jest nieuczciwe! Mnie ten dom kosztował 10 milionów, a wart ze 12. Mnie ten dom kosztował 

10 milionów, a wart ze 12. Mnie ten dom kosztował 10 milionów, a wart ze 12. 10 milionów, 

a wart ze 12. Wart ze 12 

(Lalka na motywach powieści Bolesława Prusa, 

utwór sceniany- Jolanta Janiaak, Wiktor Rubin, s. 24-25). 
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• WR.: W adaptacji pojawiają się też nowe dialogi, ponieważ Lalka ma strukturę przypomi

naiącą scenariusz serialu, jest w niej wiele mdłych , nieznaczących rozmów, a to, co najciekaw

sze, autor zawiera w opisie, w sugerowanej atmosferze, zapachu, obrazie. Teatr nie jest w stanie 

znieść takiej epickości, powolnego dochodzenia do kulminacji. Dlatego problematyczna jest dla 

mnie odpowiedź, kto jest autorem tego utworu scenicznego. Mam nadzieję, że przedstawienie 

wywoła rzeczową dyskusję na temat literatury i teatru, na temat autora w teatrze, kto nim jest: 

czy ten, kto pisze scenariusz na podstawie - jak w naszym przypadku - powieści, czy ten, kto 

napisał powieść . W filmie są autor powieści oraz scenarzysta i nikt się nie zastanawia, czy film 

jest czemuś wierny, bo jest traktowany jako autonomiczna dziedzina sztuki, a teatr jest wciąż 

więźniem w okowach literatury. 

• PR.:Wymieniłeś kilka tekstów, które wykorzystaliście, co na pewno wywoła oburzenie trady

cjonalistów, ale nie nazwałbym ich obrońcami tradycji. Czy tradycja ma być - przywołując frazę 

Zygmunta Baumana - komisariatem policji, więzieniem, w którym strażnikami są kapitał i copy

rights, czy raczej przestrzenią wolności, wyboru artysty? Zbiorem, po którego elementy można 

sięgać, budując własne dzieło. 

• WR.: Przecież każdy wyrasta z jakiejś tradycji, do której- chcąc nie chcąc- musi się odwołać 

albo przez afirmację, albo przez negację. Z jednej strony, żeby istniała tradycja, muszą być jej straż

nicy, z drugiej - żeby trwał rozwój, tradycja musi być przekraczana. Obie postawy są potrzebne, 

ale żadna z nich nie może zdominować myślenia. Jedna i druga same w sobie nie są wystarczają

ce. Ideałem dla mnie jest nawiązanie do tradycji, dialog z nią. Futuryści mówili o spaleniu muze

ów, zniszczeniu wszystkiego, co było, dadaiści dorysowywali Monie Lisie wąsy i wnieśli pisuary 

do galerii. Ich sztuka skończyłaby się wraz z upadkiem tradycji i muzeów. Establishment jak 

zwykle zawłaszcza każdy bunt. Miło pije się kawę z kubka z obrazem Salvadora Dalego? Nie, nie 

miło - to irytujące. Muzea jako strażnicy tradycji, sprzedając takie kubki, prowadzą do banalizacji 

sztuki. Paradoks polega na tym, że sztuka wysoka zebrana w muzeach jest przez nie sprowadzona 

do sztuki użytkowej, niskiej. Można na to też popatrzeć z innej perspektywy, ponieważ prowadzi 

to do egalitaryzacji sztuki i może to dobrze, że ktoś pije kawę z właśnie takiego kubkal Nigdy nie 

wiadomo, co nas zainspiruje do zmiany albo do przebudzenia się z kapitalistycznego snu. 

„ 

Myślę , że spór, o którym rozmawiamy, nie toczy się na linii tradycja-postępowość, bo w końcu 

każdy rewolucjonista kończy jako klasyk albo klosza rd; to spór o sprawowanie władzy symbolicz

nej. Ciągle toczy się gra. 

Wracając do naszego teatralnego ogródka, profesorowie, od lat zajmujący się tekstem lub twór

czością konkretnego autora, wystąpią w obronie wierności literze, tego, jak to zostało zapisane. 

W gruncie rzeczy oni będą bronili swojej profesji i umiejętności. Każdy broni swojej dupy - jak 

powiedziałby Konrad Swinarski. 

• PR.: Paradoksalnie ci gorliwi obrońcy zabijają przedmiot obrony, gdyż proponują namaszczo

ny, jedyny, obowiązujący, a więc obojętny stosunek do dzieł. Jeżeli będziemy ciągle pokazywali 

Trzy siostry czy Lalkę w sposób odpowiadający wyobrażeniom odbiorcy, funkqonującym w tra

dycji.„ 

• WR„ To już pierwsza uzurpacja, bo zakładamy, że dobrze wiemy, jakie są wyobrażenia 

odbiorcy. 

• PR.: Wiemy, zostając przy Trzech siostrach, Jak była ta sztuka wystawiana w przeszłości . Jeżeli 

ma być ciągle inscenizowana tak samo, widzowie będą obojętni. Nie przyjdą, bo po co? 

• WR.: Jeżeli zakładamy, że kolejne pokolenia powinny być wychowywane na tym samym, 

na czym my byliśmy wychowywani, wkraczamy w kompletny absurd. Teatr stanie się nieistotny, 

młodzi ludzie nie będą w niego wierzyli. Będzie on bardzo odległy od ich świata. Myślę jednak, 

że stawka jest wyższa . Zaskakuje mnie fakt, że ludzie z najbiedniejszych warstw najbardziej popie

rają system kapitalistyczny i w niego wierzą. Wszystko robi się w imię statystycznego człowieka, 

który na dobrą sprawę nie istnieje. Programy w telewizji dobiera się do statystycznego człowieka, 

konkretne wydawnictwa i gazety kieruje się na określony target. Obowiązuje system, w którym 

opłaca się niczego nie zmieniać, tak aby ludzie mieli poczucie: jest dobrze, inaczej być nie może. 

Zobacz, do czego sprowadza to sztukę' A przecież sukces często polega na totalnym zaskoczeniu, 

na ryzyku. Na przykład serial Miasteczko Twin Peaks nie uzys kałby takiej popularności , gdyby był 

robiony z myślą o statystycznym odbiorcy. Statystyka sprowadza człowieka do masy, a masa - jak 

wiadomo - nie myśli. Nie mogę wyreżyserować Lalki, zakładając, że powinna być zrozumiała 

dla uczniów w liceum, wrocławian z klasy średniej czy wykładowców z katedr dramatu. Czyniąc 
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takie założenie, uniformizuję tych ludzi. Raczej, podobnie jak David Lynch, muszę zaufać sobie 

i wystawić Lalkę tak, jak ją odczuwam, jak doświadczaiąJej aktorzy i dramaturdzy, zgodnie z naszą 

wyobraźnią i wrażliwością. Trzeba być indywidualnym i szczerym, by ci nikt nie podskoczył. 

Mówienie o jakimś„obiektywnym odczytaniu" wzbudza we mnie śmiech. Nie ma obiektywnego 

odczytania faktów, a co dopiero literatury czy sztuki I Nawet nauka nie jest obiektywna, bo zawsze 

stoi za nią światopogląd naukowca, wartości, które propaguje, struktura uniwersytetu, uzależnie

nie badań od grantów, opinie środowiska i tak dalej. Brak obiektywizmu widać na salach sądo

wych, gdzie ludzie, będąc świadkami tego samego wydarzenia, składają sprzeczne zeznania. 

Albo w telewizji, która podaje dwa jednakowe a różne fakty. O Jakim obiektywnym odczytaniu 

tekstu możemy rozmawiać? Siłą sztuki jest wieloznaczność, co zakłada wielość interpretacji. Nie 

odbierajmy jej tegol Wielu twórców ukrywa się za tekstem, bo nie ma niczego innego do powie

dzenia, czym mogłoby zadowolić rzeszę odbiorców. A oni po przedstawieniu stwierdzą, że było 

OK, bo wszystko zrozumieli, tak sobie właśnie wyobrażali Czechowa, a tymczasem„. 

~ PR.: „.po prostu będzie on im obojętny. Wytwory kultury, żeby spełniały swą funkcję - i nie 

jest to przecież żadne odkrycie - muszą być dla odbiorcy żywe. Wywoływać w nim emocje. Jeśli 

jedynie potwierdzają jego dobre samopoczucie, stają się w gruncie rzeczy indyferentne i niepo

trzebne. Łechcą wyłącznie ego„znawców", którzy sypanie przypisami uznają za mądrość. 

~ WR.: No tak. 

~ PR.: Mam wrażenie, że nakładają się u nas dwa procesy, z którym tradycjonaliści sobie nie 

radzą. Po pierwsze, opisywany od dawna zanik wielkich narracji, a po drugie, fakt, który potwier

dzają ostatnie badania Hanny Świdy-Ziemby, że młodzi Polacy przestają myśleć w kategoriach 

dużej wspólnoty. O wiele ważniejsza niż naród czy społeczeństwo jest wspólnota sąsiedzka, 

koleżeńska, lokalna. A w związku z tym zmienia się na naszych oczach rozumienie patriotyzmu 

i sposób oglądu rzeczywistości. Świata pokawałkowanego, nieposkładanego, płynnego, zawsze 

fragmentu, by przywołać Tadeusza Różewicza. Z tych badań płynie jeszcze jedno ważne dla 

naszej rozmowy ustalenie. Młodzi Polacy na emigracji, myśląc o kraju pochodzenia, po pierwsze 

pamiętają naszą kuchnię, po drugie zaś pragną, żeby ich prochy zostały pochowane w Polsce. Nie 

myślą o dostatniej starości z zachodnimi emeryturami w swoim kraju, ale o Polsce jako miejscu 

pochówku. 
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~ WR.: To działa na wyobraźnię. Zacytuję moją teściową: „Kiedy ty pękniesz trupami rozdęta, 

Polsko, matko umarłych". Zresztą nie trzeba młodych emigrantów, nawet emerytom Polska koja

rzy się z cmentarzyskiem. O ile dobrze pamiętam, kampania PO mówiła o krzyżach przy drodze. 

U nas wciąż wygrywa się martyrologią. W związku z tym mam nowe hasło reklamujące Polskę 

za granicą, dajmy odpocząć hydraulikowi, niech przemówi grabarz: „Polska najlepszą ziemią 

na Twoje zwłoki". 

~ PR.: Czym jest polskość, której bronią tradycjonaliści? Młodzi emigranci pamiętają smaki 

z dzieciństwa i poddają się romantycznemu mitowi powrotu, ale po śmierci. 

~ WR.: Cały czas mam poczucie, że spory wynikają tak naprawdę ze słabej tożsamości czy kiep

sko osadzonej tożsamości Polaka. Chociaż spójrzmy na to inaczej. Ważne jest, gdzie ten patrio

tyzm się uwidacznia, w jakich kontekstach. Kiedy widzę grupkę Młodzieży Wszechpolskiej, jestem 

zażenowany. Kiedy widzę historię Polski czy znaczek „Solidarności" wykorzystywane w walce 

podczas kampanii politycznej, żenada nie mija. Ale kiedy oglądam film o Lechu Wałęsie, cha

ryzmatycznym działaczu ruchu robotniczego - płaczę jak dziecko i jestem dumny. Kiedy Wisła

wa Szymborska dostaje Nobla, cieszymy się. Kiedy Polska wygrywa z Niemcami - okazuje się, 

że to był tylko sen. Kiedy czytam w,,Forum" artykuł z rosyjskiej,, Prawdy''. że Polska to spsiały tygrys 

Europy, boli mnie to. Albo kiedy w szwedzkiej prasie przechodzą teksty z informacjami, że podczas 

drugiej wojny światowej Polacy niczym nie różnili się od Niemców. Ale z drugiej strony, gdy widzę 

film dokumentalny portretujący powrót po latach Henryka Grynberga do wsi, gdzie jego rodzice 

ukrywali się przed nazistami, ale w końcu zostali zamordowani przez polskiego gospodarza, któ

remu zależało na ich krowie - nienawidzę tego narodu. Kiedy angielscy„turyści"sikają pod filhar

monią, budzi się we mnie patriotyzm. Patriotyzm to są odruchy emocjonalne, a nie wynik spójnej 

ideologii czy uświęconej tradycji. Nasz patriotyzm jest reaktywny. Mamy odruchy patriotyczne, 

ale gdzieś skrycie wstydzimy się naszej polskości. Nie można rozmów o tożsamości prowadzić 

na ogólnym poziomie. W zalewie ogólnych słów, których też jestem ofiarą, niknie to, co jest najcie

kawsze w komunikacji, czyli indywidualny język i przekaz. Dlatego chciałbym, żeby w programie 

przedstawienia znalazł się wiersz mojej koleżanki, która opisała, jak jej babcia przeżyła Niemców 

i Ruskich, a nie przeżyła kapitalizmu, a ona sama jako olejny obraz wylądowała w desie. 
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> P.R.: Wracając do emocjonalnego odbioru dzieła, warto przypomnieć, jak wielkie negatywne 

emocje Lalka wzbudzała u współczesnych Prusowi. Zarzucano jej złą kompozycję, fragmentarycz

ność i pesymizm nieodpowiedni dla czasu zaborów. Wtedy sztuka miała karmić narodowe ego, 

a Prus pokazał świat w stanie rozkładu. Sam Prus przekraczał Lalką obowiązujące wtedy oczeki

wania odbiorców. I w tym punkcie nasze myślenie o przedstawieniu na podstawie jego powieści 

i jego akt niezgody wobec oczekiwań się przecinają. 

> WR.: Jego powieść - w czasach mu współczesnych - była kontrowersyjna, bo nazywa/a bez 

ogródek zastaną rzeczywistość. Mieli ś my wtedy do czynienia z odchodzącym porządkiem feu

dalnym i nastającą rzeczywis tością kapitalistyczną. Po wojnie dla Lolki nastał dobry czas. Władze 

komunistyczne chciały ją mieć na liście lektur. Zwykły człowiek -Wokulski - odrzucony ze wzglę

du na swe pochodzenie przez zepsutych i próżnych arystokratów, pasował do ideologii. Poza tym 

awans Wokulskiego przypominał niejedną karierę robotniczo-chłopską. Komuna zrobiła z Lalki 

powieść ku pokrzepieniu serc. 

> P.R.: Jakby Prus zapowiadał to, co na szeroką skalę zdarzyło się po roku 1945. Arystokracja 

już dawno straciła w Polsce moc kształtowania wzorów. To była chyba jedna z najtrudniejszych 

kwestii do rozstrzygnięcia przy pisaniu adaptacji. Kto dziś jest odpowiednikiem dziewiętnasto

wiecznej arystokracji? 

> WR.: Czy w ogóle termin arystokracja jest użyteczny7 Jeżeli zarezerwujemy go dla jednego 

promila społeczeństwa , potomków Radziwiłłów, Tyszkiewiczów, Potockich i tak dalej, jest on dla 

nas bez znaczenia . Moim zdaniem arystokracja dzisiaj jest gdzie indziej i jest chwilowa. 

> P.R.: Jeszcze jedno jest ważne. Gdy porówna się arystokrację na przykład francuską i polską, 

widać, jak ta nasza była odklejona od pozostałej części społeczeństwa . We Francji, o czym przeko

nuje choćby Norbert Elias, wzory wytwarzane przez arystokrację były powielane przez pozostałe 

warstwy s połeczeń s twa. Normy zachowania, ubioru, odbioru, smaku. Przybliżoną rolę, zacho

wując wszystkie proporcje, spełn iała u nas po wojnie inteligencja. Po roku 1989 jej znaczenie 

znacznie się zmniejszyło. Kto dzisiaj spełnia tę funkcję7 

> WR.: A kogo najczęściej oglądasz? O kim najczęśc iej się mówi? Przecież nie teatr jest insty

tucją arystokratyczną, nie filharmonia, nie pisarze czy - szerzej - inteligenci. Dziś arystokratami 
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są - przerysowując - Doda albo Wiśniewski . Arystokracją są celebryci, a mówiąc precyzyjnie 

- postacie medialne. Tak jak kiedyś arystokratą był ktoś lepszy od nas dzięki jakimś nie do końca 

sprecyzowanym cechom, błękitnej krwi. Tworzono z nich bogów, a oni uwieczniali się na podzi 

wianych przez wszystkich obrazach. To potwierdzało wyjątkowość. Dziś obraz jest ruchomy. Ten 

ma większy wpływ, kogo w tym ruchomym obrazie jest więcej i kto jest bardziej sugestywny. 

Utworzy/a się warstwa celebrytów zarabiających niemiłosierne pieniądze na swoich ruchomych 

obrazach. To, że Brad Pitt zarabia sześćdziesiąt milionów dolarów za film, jest problematyczne, 

ale zarazem ustanawia to jego status i niezwykłość. Zresztą samo określenie „gwiazda" zawiera 

w sobie boski, pozaziemski charakter. Dlatego w kampanii wyborczej Baracka Obamy tak waż

ne okazało się poparcie gwiazd Hollywoodu, które w dużej mierze przyciągnęły masy. Postacie 

medialne to nasi przyjaciele, z którymi spędzamy codziennie wiele czasu. Jak każdy dobry przyja

ciel doradzają nam, w co się ubrać, jaki kupić samochód, a nawet jaką pastą umyć zęby. Doradzają 

w najtrudniejszych problemach, mówią, co zrobić, by partner był bardziej czuły i zainteresowany 

naszą osobą, a konta pęczniały w tym, a nie innym banku. Opowiadają swoje życie, żeby być 

bliżej naszego. A z drugiej strony zostają, jak to gwiazdy, niedostępne, są nad ludźmi, doskonal

szymi od nas. Jak pokazują badania - tak jak niegdysiejsza arystokracja mają największy wpływ 

na nasz gusty i styl życia. Zeby nie być gołosłownym, zacytuję czterdziestodwuletnią Joannę 

z trójką dzieci: 

„Kiedy kocham się z mężem, wyobrażam sobie, że to Barry Manilow. Cały czas. A potem kiedy 

już skończymy i zdam sobie sprawę, że to nie on, płaczę. Jest już zazwyczaj ciemno, wtedy płyną 

mi łzy, lecz udaje mi się to ukryć. To się zdarza wielu ludziom. Nie zdawałam sobie sprawy, jak 

wielu, dopóki nie spotkałam się z fankami Barry'ego. Wiele z nich to mężatki, mniej więcej 

w moim wieku, i czują to samo, i tak samo się zachowują. To komfortowe uczucie wiedzieć, 

że nie jestem jedyna. Ale mimo wszystko czasami nie jest mi łatwo. To potrafi być bardzo, bar

dzo przygnębiające. Przypuszczam, że niektórzy ludzie takie same uczucia mają z powodu religii. 

Naprawdę nie potrafię tego lepiej wyjaśnić. Ale z pewnością otrzymują coś od Boga, co pomaga 

im iść przez życie . A Barry, może nie powinnam tego mówić, ale tak czuję, jest dla mnie właśnie 

czymś takim. Pomaga mi iść przez życie. Lecz jednocześnie to nie tylko to. On mi się zdecydowanie 

podoba. Opisałabym to jako jednostronny romans. W mojej wyobraźni jest moim kochankiem. 
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Jest mi przyjacielem, kiedy jestem w depresji. Jest tam i wydaje mi się, że potrzebuję go przez 

całe życie" (J. B. Thompson, Media a nowoczesność. Społeczna teoria mediów, przeł. I. Mielnik, 

Wrocław 2001, s. 220). Czy nie przypomina to miłości Wokulskiego do Łęckiej? 

Słowo „fan" pochodzi od słowa ,,fanatyk, wyznawca''. Będąc wyznawcą Chrystusa, trzeba 

go naśladować. Podobnie jest z Madonną i innymi bogami. Bycie fanem staje się - dla wie

lu, zwłaszcza młodych ludzi - główną osią tożsamości. Gwiazdy muzyki mogą sobie pozwolić 

na jakiś gest, nonszalancję i wolność na scenie, ponieważ są podziwiane, czują ubóstwienie i siłę 

swojego gestu. Po pięciu latach podobny gest powtarza połowa młodzieży na ulicy. 

Ważne pytanie, na które musieliśmy znaleźć odpowiedź, myśląc o współczesnej Lalce: dlaczego 

ktoś, kto ma tak dużo pieniędzy jak Wokulski, jest im obojętny, nie ma tej mocy7 Magia ekranu 

jest dużo większa niż siła pieniędzy. Bogatych ludzi jest wielu, tylko niektórzy z nich stają się 

postaciami medialnymi. Drogą do medialności może być afera korupcyjna, bankructwo, ewentu

alnie towarzystwo polityka. Oczywiście media są nakręcane przez gotówkę, ale gdybyśmy zadali 

pytanie, z kim lepiej zjeść kolację: z Billem Gatesem czy z Madonną, zdecydowana większość 

wybrałby Madonnę. Pisze o tym Michel Houellebecq w Cząstkach elementarnych: 

„Zyjemy dzisiaj w świecie uproszczonym, to oczywiste. Księżna de Guermantes miała o wiele 

mniej szmalu niż pies Snoopy, pies Snoopy miał mniej szmalu niż Bill Gates, ale dziewczyny sikały 

z wrażenia na jego widok. [ „I Sława w środowisku kultury była jedynie ersatzem prawdziwej 

sławy, sławy głoszonej w mediach; a ta, powiązana z przemysłem rozrywkowym, wyciągała 

pieniądze większe niż jakakolwiek inna działalność ludzka. Czym jest jakiś bankier, minister, 

przedsiębiorca w porównaniu z aktorem filmowym albo jakąś rock star? Finansowo, seksual

nie i z każdego innego punktu widzenia - zerem" (M. Houellebecq, Cząstki elementarne, przeł. 

A. Daniłowicz-Grudzińska, Warszawa 2003, s. 220). 

~ PR.: W przedstawieniu zatem są dwa światy: celebryci i tak zwani zwykli ludzie, tęskniący 

za ich życiem. 

~ WR.: Interesuje nas mechanizm powoływania do życia celebrytów, a później ich demaskacji. 

Kiedy na przykład płaci się milion za kompromitujące i upokarzające zdjęcie gwiazdy. Przeważnie 

mamy do czynienia z arystokracją sezonową. 

~ PR.: Kozły ofiarne kultury masowej7 
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• WR.: Marionetki, jak chciał Prus. Jednak najważniejsze jest pokazanie w tym sztafażu mario

netek człowieka. W powieści Prusa Wokulski jest między Rzeckim i Stawską, tymi - nazwijmy 

to tak - ludźmi prostymi, a arystokracją, na czele z Łęcką. Raz zbliża się do wyższych warstw, 

innym razem jest mu bliżej do niższych. W nim samym jako człowieku z awansu toczy się walka. 

Dochodzimy do jądra Lalki i naszej adaptacji, do pytania o tożsamość. Gdybym miał odpowiedzieć 

jednym zdaniem, 0 czym jest spektakl, powiedziałbym, że o braku tożsamości czy o rozbitej toż

samości, o zdobywaniu chwilowej tożsamości„. 

• PR.: „.o tożsamości sytuacyjnej. 

~ WR.: Dla mnie Wokulski jest everymanem. Najciekawsze jest jego rozdarcie między różnymi 

kodami kulturowymi, różnymi sytuacjami. On znajduje się między kapitalizmem, duszą roman

tyczną, miłością do Łęckiej, przyjaźnią Rzeckiego, filantropią, pogardą dla motłochu. Rozdarty 

facet. Nasze rozdarcie dobrze widać na przykład w sytuacji, jak miękko w nas wchodzi Europa. 

Jak ludzie stali się europejscy, a Wrocław miastem europejskim. A z drugiej strony - wyjeżdżasz 

czterdzieści kilometrów za Wrocław i widzisz Polskę „strzechą krytą''. Teraz ludzie zmieniają toż

samości, wyjeżdżając ze wsi do miasta czy z miast do aglomeracji. W porządku feudalnym każdy 

od urodzenia aż do śmierci miał swoje miejsce. Cechy skupiały rzemieślników, chłopi mieli swoje 

miejsce i tak dalej . Kapitalizm zakłada brak stałego miejsca w strukturze społecznej, co wiąże się 

z zagrożonym poczuciem bezpieczeństwa, z tym, że nie wiesz, co będzie jutro. Język zdomino

wały czasowniki: zdobyć, wywalczyć, osiągnąć, wygrać, przejąć. Tożsamość staje się chwilowa, 

a przynajmniej nie tak stała jak kiedyś. A przed wojną na przykład bycie oficerem definiowało 

całe życie. 

• PR.: Od rana do nocy, od awansu po kres, było się oficerem. 

• WR.: Dziś ról jest więcej, kryteria gry społecznej są mniej czytelne, rozwalone, bardziej rucho

me, stąd większa przestrzeń dla mediów kreujących wzorce, tworzących nowych arystokratów 

lub odświeżających starych z etykietką„new". Atomizacja ról społecznych narzuciła model osobo

wości potłuczonej, której cząstki krążą bez spajającej struktury. 

• PR.: Jakie przełożenie na rodzaj pracy teatralnej, którą prowadzisz, ma zasadnicza odmien

ność dwóch światów postaci: tak zwani zwykli ludzie z jednej strony, a z drugiej - medialni, jed-

nostronni celebryci? 
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~ WR.: Ta plakatowość jest zachowana w przedstawieniu, ponieważ należało pokazać, kim 

ci ludzie są . Dla takiej definicji społecznej, jakiej chciał Bertolt Brecht, pewne ich cechy zosta

ły wyciągnięte . Ale dla mnie istotniejsze jest zderzenie plakatowości człowieka z człowiekiem. 

Ten rodzaj napięcia jest dla mnie najciekawszy. Najbardziej interesujące w teatrze są dla mnie 

pęknięcia w roli, w których aktor czegoś nie dogra albo kiedy się potknie. Nie interesują mnie 

role fantastycznie zrobione od początku do końca, aktorskie majstersztyki. Pęknięcia w roli aktora 

są zbieżne z pęknięciami w naszej tożsamości, w naszych rolach życiowych. 

Niektóre role, jak na przykład Stawskiej czy Rzeckiego, prowadzone są w bardziej tradycyjny 

sposób, bliżej Stanisławskiego, co ma odzwierciedlenie także w warstwie tekstowej scenariusza. 

Role arystokratów są bardziej popękane, mniej spójne, czasem sprzeczne, więcej w nich cytatów, 

świadomości formy, teatru i występu, więcej tak zwanego dystansu do postaci. Taki rodzaj gry 

bliższy jest ludziom mediów niż prostym osobom typu: Węgielek, Stawska, Wysocki. Wokulski 

jest pomiędzy tymi światami, musi umieć poruszać się w obu kodach, jako aktor i jako postać. 

~ P.R.: Ale zrobiona rola daje aktorowi poczucie bezpieczeństwa niezależnie od kondycji psycho
fizycznej, w jakiej się znajduje kolejnego dnia. 

~ WR.: No właśnie . 

~ P.R.: Chciałbym przywołać jesme jeden paradoks związany z recepcją Lalki. To, co w serialu 

zostało opowiedziane linearnie, w powieści takie nie jest. Reżyser przystosował sposób opowia

dania do innego medium z kręgu tak zwanej kultury masowej. Tradycjonaliści, obrońcy przebie

gów psychologicznych, narracji przyczynowo-skutkowej starają się - świadomie lub nie - teatr 

wtłoczyć w formy kultury masowej właśnie . Oczekuje się od ciebie jako reżysera opowiedzenia 
kostiumowej historyjki. 

~ WR.: W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby z teatru wychodzić niczym nieporuszony odbior

ca-konsument. Ci ludzie nie wiedzą, że takim postępowaniem reprodukują głupotę społeczną. 

Uniwersytet, system oficjalnego szkolnictwa w gruncie rzeczy otępia, jak pisał na początku wie

ku dwudziestego ojciec Witkacego. Uczelnie produkują klasę średnią, która za chwilę wejdzie 

do przedsiębiorstw. Na uniwersytetach czyta się tony tekstów, zamiast krytycznie przeczytać 

kilka stron przez semestr. Po roku czy dwóch wszyscy zapominają to, co przeczytali. Po co jest 
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uniwersytet, skoro nie uczy krytycznego myślenia? Ludzie nieumiejący polemicznie myśleć są dziś 

potrzebni, bo najłatwiej rządzi się masami. 

Uniwersytet wprowadza w kompleksy, ponieważ ludzie boją się przyznać, że czegoś nie wiedzą, 

że czegoś nie przeczytali, nie zrozumieli. Amerykanie, jak czegoś nie wiedzą, pytają. Są luźniej

szymi, bardziej wolnymi ludźmi , my zaś jesteśmy napuszeni i wycofani. Jak ktoś czegoś nie wie, 

czujemy nad nim przewagę . Mam poczucie, że ludzie są profesorami tylko po to, żeby inni odda

wali im honor, a nie po to, żeby produkować ciekawe myśli. Najciekawsza myśl w dziewiętnastym 

wieku powstała poza uniwersytetem, choćby Friedrich Nietzsche czy Karl Marx. 

Nie upominajmy się o to, żeby teatr dawal rozrywkę widzom, prezentowa/ przyjemną fabułę. 

To dają seriale. Teatr powinien wybijać ludzi z przyjemnego myślenia, z życiowego automatyzmu. 

To dobrze, że ktoś nie rozumie czegoś w teatrze. Niech sobie zada pytanie, dlaczego tak jest. Wolę 

widza, który powie: „Nie rozumiałem, ale przeżyłem to emocjonalnie'; niż takiego, który mówi: 

„ Było cudownie, wszystko wspaniale". 

~ P.R.: O jakim teatrze myślałeś, pracując nad adaptacją? 

~ WR.: W przedstawieniu pojawi s ię sporo konwencji teatralnych i nie wynika to z mody czy 

chęci uatrakcyjnienia, tylko z drogi, którą przebywa Wokulski. On uczy się żyć w różnych niepa

sujących do siebie teatrach . Musi nauczyć się funkcjonować w teatrze realistycznym, w którym 

są Stawska i Rzecki, i musi nauczyć się żyć w teatrze, w którym gra Izabella, w którym iluzja 

miesza się z deziluzją, pojawia się dell' arte, a spotkania między ludźmi oparte są na grze. Myślę, 

że wiele osób odczuwa dziś trud pogodzenia w sobie różnych teatrów, pogodzenia ze sobą róż

nych, czasem sprzecznych, ról. 

Rozmawia/ Piotr Rudzki 
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sądźmy się z braku siły 
i nienawiści 
nietolerancji 
i braku ambicji 
z tego co nie dostaliśmy od rodziców 
a dostaliśmy od państwa 
niskie podatki 
i bezrobocie 
niech płacą ci co mają ambicje 
z kieszeni ich rodziców 
co jeżdżą na emigrację 
co pieniądze im przesyłają 
a ci pieniądze 
na kelnerów wydają 
na psychiatrów i 
kokainę 
nie chcę się leczyć 
jak mój ojciec i matka 
jeszcze pamiętam portret mojej babki 
pokolenie wojenne 
wisi w gablocie w desie 
tam ostatni raz widziałam moją babkę 
śpiewaczkę 
została sprzedana jako Dama z baziami 
została sprzedana choć przetrwała wojnę 

., 
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Niemców 
i ruski eh 
łapankę w tramwaju 
i przed ruskimi uciekła 
kiedy gonili ją po lodzie 
ale nie uciekła przed 
kapitalizmem 
została sprzedana 
kogo stać dzisiaj by kupować w desie 
tych co nie płacą podatków 
mój dziadek nie wziął ani jednej łapówki 
choć był dyrektorem 
nie był partyjny 
i kto zapłaci odszkodowanie 
że jej córki nie były przygotowane 
uczyły się grać na fortepianie 
rysunku 
chodzić do opery 
i do kościoła co niedzielę 
spowiedź nie wystarcza 
gdy komornik przychodzi 
nie wystarcza czyste sumienie 
w domu nauczyli mnie respektu 
dla tych co nie mają pieniędzy 
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Hans Bell mer, Die Puppe 

Anna Wojciechowska 

S e X y d o 1 1 
czyli traktat o manekinach 

Nakręcane ręce obe1mu1ą mnie, 

Nakręcane nogi obejmu1ą mnie, 

Nakręcane usta obejmują mnie. 

Republika, Sexy dol/ 

Wielki skandal wywołał Hans Bell mer, kiedy pokazał 

światu swoją Lalkę. Był rok 1935, purytański Berlin 

nie mógł zaakceptować serii rzeźbiarskich instalacji śląskiego artysty. Kiedy trzy lata później 

w skromnej książeczce Die Puppe (Lalka) umieścił autor dziesięć czarno-białych fotografii Lalki, 

naziści uznali jego sztukę za zdegenerowaną i jeszcze tego samego roku Bell mer na stałe wyjechał 

do Paryża, szukając zrozumienia u tamtejszych surrealistów. Kim/czym była ta szokująca mario

neta, wierna towarzyszka odważnego inżyniera z Katowic? Jej pierwowzorem była najprawdo

podobn iej szesnas to letnia kuzynka Bellmera, Urszula, która nigdy nie zobaczyła Lalki, nigdy nie 

miała wstępu do jej pokoju. Lalka była jedna, a jednocześnie lalek było wiele. Na każdym zdjęciu, 

które zrobił jej Bell mer, jest inna, ilustruje inny stan, wskazuje na coraz to inny fragment swojego 

plastikowego ciała. Jest zbiorem części, które można układać w różne konstelacje. Czy ręka Lalki 

jest nią samą, czy może ją reprezentować? Tożsamość Lalki jest niestabilna, zmienna, prowoku

je rewizję tego pojęcia . Czym zatem jest ciało? Jest jak zdanie, „które pragnie, abyśmy rozłożyli 

je na poszczególne wyrazy i przy pomocy kolejnych, mnożonych w nieskończoność anagramów 

odkryli na nowo jego prawdziwy sens''. 

Związek Bellmera z Lalką to więź Pigmaliona z Galateą, La lka jest spełnieniem najskrytszych 

marzeń swego Stwórcy, jest uzewnętrznieniem jego mrocznych popędów, kondensacją jego 

id, mrocznym ideałem podświadomości. To miłosny, erotyczny związek. Lalka jest obiektem 
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Hans Bell mer, Die Puppe 

pożądania , dobrą siostrą tandetnych, gumowych, pro

dukowanych seryjnie lalek, służących do zaspokojenia 

niskich pragnień. Umarła, kiedy umarł Bellmer, przestała 

znaczyć, pozbawiona jego spojrzeń i dotyku. Bez niego 

była martwa, bez ducha, surowa, nieożywiona materia. 

Dawną Lalkę można odnaleźć na setkach zdjęć, które 

są podwójnym portretem: fotografa i fotografowanej, 

tego, co widoczne, i tego, co ukryte. Lalka była jak lustro, 

jak najczulszy sejsmograf. Urodzi się na nowo, kiedy znów 

ktoś spojrzy na nią z miłością. 

Motyw manekina stal się na początku zeszłego wieku niezwykle popu larny w sztuce i literaturze, 

między innymi jako wyraz lęku i niepewności . W poszukiwaniu własnej tożsamości, zagubieni 

w rozpędzającym się świecie ludzie chcieli chwycić się czegoś dotykalnego i materialnego, prag

nęli poczucia przynależności, odnajdywania się w innych, choć krótkotrwałego bezpieczeństwa. 

Z drugiej strony Sigmund Freud pozwolił im odkryć ich „ciemną stronę''. którą wreszcie mogli 

wyartykułować, psychoanaliza otwierała im głowy, a oni byli jeszcze zbyt słabi, żeby móc się 

zmierzyć z własnymi obawami, fobiami, ale też żądzami. Potrzebowali obiektu, który byłby wizu

alizacją tego, co w podświadomości. Manekin stał się więc symbolem utożsamienia człowieka 

z materią, społeczeństwem, osobą oraz perwersyjną namiętnością i głęboko skrywanym poczu

ciem winy. Był też formą, nad którą można było zapanować, wyrzeźbić ją, wyrazić przez nią siebie. 

Takie to czyniono „grzeszne manipulacje''. by zacytować Brunona Schulza, który stworzył trzy

częściowy Traktat o manekinach, dzieło traktujące o idei twórczości. Traktat ten to wykład sta

rego Jakuba, ojca bohatera Schulzowskich opowiadań, który przedstawia on pannom służącym 

- Paidzie i Paulinie, a także Jakubowej poskromicielce, Adeli. Mowa starca penetruje „regiony 

wielkiej herezji ''. jest prowokacyjna i bluźniercza . To kacerska doktryna. Jej istotą jest uzurpowa

nie sobie boskiego prawa stwarzania. Teraz już każdy może być wielkim Demiurgiem. Jednak ten 

zabrany Bogu przywilej funkcjonuje w ludzkich rękach inaczej, jakby mszcząc się na człowieku 

za tę obrazoburczą kradzież. Boskie stworzenia są zawsze wieczne i solidne, ludzkie - tandetne 

i krótkotrwałe. To, co stwarza Bóg, nie rozdwaja się na formę i materię, nie nosi znamienia 
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konfiiktu między bytem i sensem, nie jest sprzeczne 

i zbuntowane. Boskie kreatury rodzą się celowo, ich droga 

ma wyznaczoną metę, ustalony kierunek. Twory człowieka 

od początku naznaczone są nieszczęściem - to niekończą

ca się walka idei z materią. Wielki projekt Jakuba to „stwo

rzenie po raz wtóry człowieka na obraz i podobieństwo 

manekina''. 

Wydarta Bogu prerogatywa nadaje człowiekowi szcze-

Hans ~; l!r;i;~ ~ie.Pupfe gólną wartość, ale nie pozostawia go bezkarnym. Nigdy 

nie uda się stworzyć manekina doskonałego, olbrzymia siła kreowania wymyka się z ludzkich 

rąk, nie sposób nad n ią zapanować, stąd tragiczne napięcie pomiędzy szkicem i jego realizacj ą, 

idealnym boskim wzorcem a wcieleniem. Każda forma niesie ze sobą jakiś sens, nadany jej przez 

historię, kulturę, wchodzi w niezliczone relacje. Powstają więc formy niepełne, kalekie, niedokoń 

czone, chore. Jakub przestrzega, że z materią nie ma żartów. Ta po kobiecemu płodna, bezbronna 

i na pozór bierna masa jest wrażliwa na każdą próbę jej uformowania. Zostawienie jej z nie

opatrznym gestem, myślą, powoduje jeJ cierpienie, nieprzemyślane wtłoczenie w formę, której 

nie potrafi zaakceptować i w której się dusi. Manekin jest niepełny, skonstruowany na potrzebę 

chwili, by odegrać swą małą rolę i odejść. Materia, z której powstaje, od zarania ma w sobie poten 

cjalność przybierania formy, jest w nieustannym ruchu stawania się i rozpadu, jest samorodna, 

obdarzona pędem do życia . Podważone zostaje zatem Szekspirowskie„ być albo nie być''. byt może 

być bardziej lub mniej intensywny, jest stopniowalny. Manekin będzie zawsze tylko parodią for

my człowieka , ułomnym, tandetnym, prowizorycznym tworem, powołanym „dla jednego gestu, 

dla jednego słowa''. Nie ma w nim życia, nie ma treści , jest w środku pusty. Smutna figura, która 

nabiera znaczenia przez czułość człowieka. I tylko wtedy. Ożywa, kiedy na nią patrzeć, wąchać, 

pieścić, znika, kiedy zostaje sama. Projektując swoją teorię, Schulz korzysta/ z filozofii Immanu

ela Kanta, który podkreśla/, że człowiek dopiero re-kreuje przedmiot swego poznania, nadaje 

mu sens. Manekinem więc może być każda rzecz z otoczenia człowieka , której zostało nadane 

jakieś znaczenie. 
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Manekin, marioneta, lalka, kukła . Na co rzeczywiście wska

zują? Gdyby poprzeć Schulza bliskimi mu w wielu punktach 

twórczości Bolesławem Leśmianem czy Tadeuszem Kanto

rem, można uznać, że niedostateczny tak naprawdę czuje 

się sam człowiek, który szuka w nich dopełnienia. A one 

są próbą przezwyciężenia własnych mankamentów, zmierze

nia się z nimi, pozbycia się ich. Są konfrontacją z kompleksami 

i lękami , z czego najważniejszy jest lęk przed śmiercią . Naj-

~~ ns B~ll.~ e r„ q;e P~e€e bardziej sygnalizuje to Leśmian, którego poezję zaludniają 

drętwe, drewniane dziwadła i gdzie nawet pojawia się on sam jako umarły. To dotknięcie śmierci, 

wchłonięcie jej w siebie, niweluje strach przed nią. Wymienieni artyści przyznają się również 

do znęcania nad materią, do poniżania jej. Schulzowski Jakub mówi o plastyczności materii, którą 

można ugniatać i formować, by wreszcie uległa i była posłuszna. W Wielopolu, Wielopolu Kantora 

na kukle matki dokonywany jest gwałt, jego manekiny są poniewierane, śmiało przekracza się 

granice ich „manekinowatości''. Nie są to więc, jak chcieli Edward Gordon Craig ze swoją teorią 

nadmarionety czy Heinrich von Kleist, figury, które mogą zastąpić żywego aktora. W tamtym 

przypadku chodzi być może o wyeliminowanie ludzkich Dłędów na scenie, tutaj o czerpanie 

z manekina, by podleczyć swoją nadwątlona tożsamość, o uzupełnienie niewystarczalności tego, 

„co było we mnie - tylko mną''. 

Postacie panoptikum, które pojawiają się w prozie Schulza, będąc może tylko sobowtórami włas

nych oryginałów, ich niedoskonałymi replikami, wskazują na wielowymiarowość „ja". Manekino

wate fantazmaty powstają po to, by móc je wtłoczyć we własną osobowość, są terapią, posze

rzaniem granic świadomości, dostrzeganiem wypartych emocji i uśpionych uczuć . Manekiny 

to nic innego jak nowe aspekty „ja" osoby, która o nich marzy. I może to właśnie one mają nad 

nami władzę. W końcu jedna z Leśmianowskich postaci dumnie podkreśla :„Jam - lalka". 

Anna Wojciechowska 
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Jolanta Janiczak 

K a ż d y m a s w o J ą I z a b e 1 1 ę 

Izabella to przyuyna, która wymusiła podjęcie drogi - nieważne, czy droga ta uśmiecha się 

do mnie uy nie. Izabella wprawia mnie w ruch, każe pożądać nowych form, każe waluyć, każe 

rozrastać się mojemu horyzontowi. Nie pyta, kim jestem, nie daje wskazówek. Muszę stwarzać 

się codziennie od nowa ze strzępów opisów, z przypadkowo przeuytanych twierdzeń, z zasły

szanych metafor. Przede mną stoją kukły, zimne, zapatrzone, odległe, pełne napięcia pomiędzy 

mną, podmiotem, a mną, masą podatnych na pęknięcie kości. Czy panuję nad marionetką, uy 

tylko spełniam jej niewyraźne rozkazy? A może tylko ekstremum może określić mnie na tyle, 

że powiem - jestem, jestem Wokulski . 

Z opowieści Prusa można odczytać wielopoziomowe pytanie o tożsamość, o tożsamość jednost

kową, społeuną, narodową, a nawet polityczną . Czy tożsamość to struktura trwale spajająca 

zmiennego, gubiącego się człowieka , uy tylko chwilowa, wymienialna identyfikacja, pełniąca 

funkcję służebną wobec sytuacji? Z tego drugiego rozumienia tożsamości wyłania się opis uło

wieka marionetki, marionetki z porwanymi sznurkami. Za owe sznurki nie pociąga już żaden 

Demiurg, ale obroty kapitału, ruchome posady, medialna sława, zdolność kredytowa. 

Ludzie marionetki tańczą życie pod dyktando chwilowych namiętności , chwytliwych melodii 

i różnych rankingów„,Zainwestuj w siebie" - ten głos budzi codziennie miliony drewnianych ciał 

do kupowania na promocji sposobu na siebie, ułamka duszy w postaci porad, jak żyć. Jak mam 

się uśmiechnąć, żeby być szuęśliwy, jak zapozować, żeby wyrwać się niechcianym gestom -

o to ludzie -kukły pytają przemysłowych kreatorów losu. Naczelnym ich gestem jest posłuszeń

stwo, które wyprzedza zamiar. Otrzymują tysiące suplementów diety duchowej i po chwili gubią 

się w instrukcjach ich użycia. Nic nie determinuje ich tak jak kostiumy, które wypełniają swoim 
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chwilowym blaskiem, miną, lękiem, żądzą i upadkiem. Najczęściej żyją przeciwbólowo, przeciw

lękowo, antydepresyjnie, ale biernie w nieuchronnym znikaniu. Znikaniu niczym straż towarzyszą 

fiesze. 

Flesze dobijają się do nich, gwarantując im obiegowe bycie wieczne w zamian za krótką agonię 

teraz. Kukły bezwolnie przyjmują tę rolę, bo nic nie upaja tak jak śmierć. Śmierć to najzuchwalszy 

środek przeciwbólowy. Prowizoryczne, powołane do istnienia na sezon czy dwa, raczej akceptują 

swoją datę ważności. Czasem próbują okłamać czas, podpinając swoje narządy do technologiu

nych obietnic, czasem, rozdzierając ułanki , wypluwają z bólu czy z pychy jakieś przedłużenie 

siebie, które także zawodzi. Ich występ kończy się z chwilą pojawienia si ę nowoueśniejszego 

modelu, który jest bardziej elastyczny, ma mocniejsze sprężyny i wielofunkcyjną ofertę. Wymiana 

to postęp, a postęp musi być czyim ś kosztem, żeby był spektakularny. Musi być wart Zachodu. 

Kim jestem? Kto mnie wymyślił? Kto mi wyznaczył indeks pytań zakazanych? Izabella nie poży

czyła mi twarzy, a moja tu nie pasuje, jest szorstka i trywialna. Dla niej stałem się głównym boha

terem karykatur, dla niej zapomniałem, jak mam na imię, widzę to, na co mi każe popatrzyć, 

czuję to, co mi podpowiada. Kiedy do niej mówię, miluy, a kiedy ją dotykam, ręce mam pełne 

drzazg. Jeś li lalka może pokocha ć tylko posąg, będę nim. Moje kontury zastygają, utrwalam się 

w marmurowej formie, trupi chłód wyzwala mnie. Będę trwał przy niej bezimiennie, bez ruchu, 

na wieki. To jest miłość wieku walki i samotności. 

Jolanta Janiczak 
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SCENA KAMERALNA 

ul. Świdnicka 28 

tel. (071) 316 07 52 

SCENA NA ŚWIEBODZKIM 

pl. Orląt Lwowskich 20c 

tel. (071) 3412954 
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kasy bi letowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 11 .00-14.00 i 15.00-19.00 

w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem 
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NAGRODY TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU 
SPRAWA DANTONA: 
, Jan Klala - Nagroda im. Konrada Swinarskiego (2008) 
, Jan Klara -Wrocławska Nagroda Teatralna (2008) 
XXXVlll Jeleniogórskie Spotkania Teatralne (2008): 
, drugie miejsce w plebiscycie publiczności 
I Międzynarodowy Festiwal Teatralny Soska Komedia w Krakowie (2008): 
, Jan Klata - nagroda za najlepszą reżyserię 
>Mirek Kaczmarek - nagroda za naj lepszą scenografię 
SMYU: 
XXXVlll Jeleniogórskie Spotkania Tealralne (2008) : 
, pierwsze miejsce w plebiscycie publiczności 
, Bartosz Porczyk- Nagroda Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego 
XLll Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (2008): 
> Barlosz Porczyk - Nagroda Specjalna Prezydenta Wrocławia 
> Bartosz Porczyk - Nagroda Banku PKO BP ........................................................................... 
SMYCZ: 
XIII Dublin Fringe Festival (2007): 
>Bartosz Porczyk - nagroda za najlepszą rolę męską 
VI Międzynarodowy Festiwal Prapremier w Bydgoszczy (2007): 
> Barlosz Porczyk- nagroda w plebiscycie młodych w kategorii . jajco" 
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZVCH PIOSENEK NA ŚWIECIE: 
Międzynarodowy Dzień Teatru (2008): 
>Mariusz Kiljan - nagroda marszałka województwa dolnośląskiego za najlepszą rolę męską w tea1rach Dolnego Sląska 
w roku 2007 
DON JUAN WRACA Z WOJNY: 
Międzynarodowy Dzień Teatru (2008) : 
, ekipa montażystów: Krzysztof Blacharski, Adam Buraczek, Mirosław Gołębiowski, Piotr Janiszewski, Grzegorz Kloc, 
Miroslaw Kot, Jeremi Majczyk, Krzysztof Rybacki, Paweł Stanaszek i Andrzej Sus - nagroda marszałka 
województwa dolnośląskiego za najlepszy epizod w tealrach Dolnego Śląska w roku 2007 
Międzynarodowy Dzień Teatru (2008): 
, Marek lwanaszko - nagroda marszałka województwa dolnośląskiego dla najlepszego pracownika technicznego 
w tea1rach Dolnego Sląska w roku 2007 
SPRAWA DANTONA: 
XXXlll Opolskie Konfrontacje Teatralne„Klasyka Polska" (2008) : 
'Grand Prix 
, Marcin Czarnik i Wiesław Cichy- nagrody za najlepsze pierwszoplanowe role męskie 
, Mirek Kaczmarek- nagroda za najlepszą scenografię i kostiumy 
XLVlll Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej (2008): 
> Marcin Czarnik i Bartosz Porczyk - Grand Prix 
, Tadeusz Szymków - nagroda aklorska 
'Rafał Kronenberger - Nagroda im. Jacka Woszczerowicza za najlepszą rolę drugoplanową 
, S!atuetka Wojciecha - nagroda dla całego zespołu aktorskiego przedstawienia za kreację zbiorową 
HAMLET 
Konkurs Na Najlepszą Inscenizację Szekspirowską sezonu 2007 /2008: 
, specjalne wyróznienie i zaproszenie na Xll Międzynarodowy festiwal Szekspirowski w Trójmieście (2008) 
ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU: 
Ili Festiwal Teatrów Europy Srodkowej„Sąsiedzi" w Lublinie (2008): 
' Perła Sasiadów 






