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Pytania o zakłopotania
Agata M. Skrzypek

fot.  K laudyna Schuber t

W trakcie panelu dyskusyjnego na 
październikowej konferencji Wy-
działu Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego (Nie)opowiedziane. 
Polskie doświadczenie upokorzenia 
i wstydu od czasów rozbiorów do dzi-
siaj Przemysław Czapliński podsu-
nął swoim rozmówcom i słuchaczom 
refleksję o tym, że wstyd może być 
kategorią nie tylko afektywną, ale 

i  radialną. Jak w napięciu między 
dumą a  upokorzeniem mieści się 
całe spektrum emocji, tak pojęcie 
wstydu można rozpiąć od błahego 
zakłopotania, przez znaczące za-
wstydzenie, przeciągłe zażenowa-
nie i tak dalej, aż po wykluczającą 
i stygmatyzującą hańbę. Ta ostatnia 
zdaje się mieć najsilniejsze społecz-
ne oddziaływanie i  to nią właśnie 

okrył się David Lurie, bohater spek-
taklu w reżyserii i adaptacji Marcina 
Wierzchowskiego.

Jako profesor literatury romantycznej 
na Uniwersytecie Kapsztadzkim nie po-
winien wdawać się w romans ze swoją 
studentką. Jednakowoż zrobił to, sprawa 
została nagłośniona i wskutek odmówie-
nia ukorzenia się, decyzją Rektora oraz 
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służącej opinią Komisji Dyscyplinarnej 
został zwolniony z pracy. Ma 52 lata i am-
bicję napisania opery o Byronie, którym 
fascynuje się od lat. Zanim jednak zasią-
dzie do pisania, postanawia opuścić miasto 
i wyjechać z wizytą na czas nieokreślony 
do swojej dorosłej córki, Lucy. Kobieta 
mieszka samotnie na farmie, posiada stra-
gan z owocami oraz gromadkę chorych 
i porzuconych psów, które razem z są-
siadką Beth hospitalizuje w założonym 
przez siebie schronisku. Południowoafry-
kańska wiejska rzeczywistość przerasta 
Luriego od samego początku – jakby nie 
dostrzegał w niej odbicia swojej własnej, 
uniwersyteckiej – a do schyłku wytrzy-
małości doprowadza wtedy, gdy ojciec 
i córka zostają ofiarami domowej napa-
ści ze strony nie do końca nieznajomych 
oprawców. Zgwałcona i od tego momentu 
ciężarna Lucy nie szuka zadośćuczynienia, 
kierując się znajomymi sobie zasadami 
przetrwania w tej parafeudalnej, opartej 
na zasadach dominacji i przynależności 
społeczności. Domaga się go natomiast 
David. Nie znajdując poparcia dla swojej 
sprawy ani w Petrusie (wspólniku Lucy), 
ani byłej żonie, ani nawet we własnej 
córce, David symbolicznie rezygnuje z 
ocalenia życia poczciwego, chorego psa 
w zamian za życie rozwijającego się w cie-
le Lucy dziecka.

Wierzchowski wydobył z powie-
ści Johna Maxwella Coetzeego przede 
wszystkim dwa tematy – uprzedmioto-
wienie kobiet i egzystencjalną, nieroz-
strzygalną walkę między kodeksem mo-
ralnym a życiem w zgodzie z własnym 
sumieniem i poglądami. W opowiedze-
niu wielowątkowej i psychologicznie 
złożonej historii reżyser wspomógł się 
klasycznymi przedstawieniami mecha-
nizmów działania wyparcia i traumy – 
majakami, snem, przesunięciami w ob-
rębie powtarzającej się struktury sytuacji 
teatralnej. Metaforą obrazującą diagnozę 
postawioną człowiekowi przez Coetze-
ego jest w spektaklu niechciany, kaleki, 
bezpański i bliski śmierci pies. Patrząc 
pod kątem adaptacji tekstu literackiego 
na scenę, Hańba okazuje się zaskakująco 
wiernym przepisaniem. Zdumiewa też 
wybór konwencji realistycznej, w której 
umieszczone zostały postaci i wątki – es-
tetyki, po którą nie sięga się już z auto-
matu, lecz jeszcze wciąż nie określa się 
jej jako „retro”. Realizm wzbudzać może 
zażenowanie szczególnie w scenach na-
miętnego (ale tylko umownie) seksu czy 
gwałtownej (ale nie zanadto) napaści. 

Spowodował też konieczność wyposa-
żenia bohaterów w repertuar licznych, 
czasami zakłócających czystość gry, ge-
stów codziennych (przebieranie się, roz-
bieranie, krzątanie pojawiające się tylko 
po to, by wypełnić czas między zwrotami 
akcji). Realizm kilkakrotnie przełamany 
zostaje scenami transowymi, operujący-
mi mocnymi symbolami, które ujawnia-
ją traumatyczne wspomnienia Luriego. 
Gdzieś pomiędzy tymi dwoma estety-
kami sytuuje się decyzja o obsadzeniu 
aktorów w roli psów oraz, posłużmy się 
neologizmem, „człekokundli”, pojawia-
jących się w tych momentach, w których 
granica międzygatunkowa okazuje się 
niemożliwa do określenia.

Taki wybór konwencji ma swoje kon-
sekwencje. W świecie po #metoo, kie-
dy czujność społeczeństwa skierowana 
jest ku przejawom nadużyć seksualnych, 
poczucie silnego zakłopotania wywołu-
je spektakl, w którym postacie kobiece 
kształtowane są jedynie przez pryzmat 
męskiego, podporządkowującego spoj-
rzenia. O ile w książce taki zabieg jeszcze 
wydaje się bronić ze względu na obecność 
pierwszoosobowej narracji, z której czy-
telnik jest jednak w stanie wyłuskać ob-
sesje, żale i intencje Luriego, stanowiące 
ramę dla konstruowania rzeczywistości, 
to w teatrze podobna strategia jest dużo 
trudniejsza do przeprowadzenia. W Hań-
bie zresztą narracja zostaje Davidowi ode-
brana – każdy widz przed wejściem na 
spektakl otrzymuje odbiornik i słuchaw-
kę, w której kobiecy głos najpierw oskar-
życielsko i zarazem uprzejmie wskazuje: 
„To ty!”, a następnie snuje adresowany 
do Luriego monolog. Głos ten należeć 
może do każdej z bohaterek, może być 
też przewrotną formą dajmonionu, który 
zamiast ostrzegać przed błędami, zwodzi 
i potępia. Skoro więc to nie perspektywa 
Davida sprowadza kobiety do obiektów 
seksualnych, to czyja? Strach pomyśleć, 
że możemy mieć tu do czynienia z próbą 
normatywizacji takiego punktu widzenia. 
Dlatego też trudno dać wiarę słowom 
Lucy, która zdobywa się na skądinąd 
druzgoczący manifest kobiecej natury, 
mówiąc w nim o wrodzonej dla całej 
płci umiejętności przystosowywania się, 
bycia ekstremalnie elastyczną, poświęca-
jącą wszystko (także godność) w obronie 
świętego spokoju. „Gdybyś miał wybrać 
totem, byłby nim wąż”, szepce do Lu-
riego głos w słuchawce. Wąż, podobnie 
jak opisywana przez Lucy kobieta, tak-
że ma swoje strategie przystosowawcze: 

możliwość zmiany kształtu czy zrzuce-
nia skóry – ale potrafi również atakować 
i bronić się, czego w Hańbie odmówiono 
kobiecie, wykazując, że stać ją jedynie 
na bierny opór. Jakby na potwierdzenie 
tej tezy widzimy, że Melanie usuwa się 
w cień (od czasu zerwania z profesorem 
działa jedynie za pośrednictwem papie-
rów sądowych); Rosalie rozwodzi się 
z Davidem; Lucy wyjeżdża na farmę, 
wybierając życie proste i przyziemne, 
z dala od byronicznych ciągot ojca; żona 
Petrusa milczy, bo nie zna języka angiel-
skiego lub dlatego, że obawia się zabrać 
głos. Przystosowanie oznacza tu wyco-
fanie i przeczekanie.

W wywiadzie znajdującym się w ni-
niejszym numerze „[REC] Magazine” 
Tomasz Domagała wymienia odwagę 
w formułowaniu własnej opinii jako naj-
ważniejszą cechę dobrego krytyka. Ja 
chciałabym dodać, że powinna być to 
także odwaga niezgodzenia się z twórcą 
– co też nigdy nie jest proste. W spektaklu 
Marcina Wierzchowskiego roztrząsane są  
(i nie znajdują łatwych odpowiedzi) te-
maty ważkie i ponadczasowe. Nawet 
zmierzch antropocentryzmu skłania arty-
stów do redefinicji ludzkiej natury. Nasila-
jąca się paranoja poprawności politycznej 
stojąca w opozycji do radykalizujących się 
światopoglądów sprawia, że konieczność 
zdefiniowania się oznacza rezygnację ze 
swobodnego wędrowania po całej skali 
szarości – szarości wstydu, szarości de-
cyzji etycznych i moralnych. Co za tym 
idzie, kończy się możliwość sprawdzenia, 
w którym miejscu na wskaźniku czuje-
my się najlepiej i za jakie postępowa-
nie bierzemy odpowiedzialność. Biorąc 
pod uwagę ciężar tematów, które podnosi 
Hańba, trudno jest zaprzeczyć, że jest to 
spektakl polemizujący z rzeczywistością. 
Budzi jednak wątpliwość pozostawienie 
bez komentarza tych elementów przed-
stawienia, które noszą znamiona dyskry-
minacji grup etnicznych, ekonomicznych 
czy jednej z płci.

fot.  K laudyna Schuber t
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Konstytuując się na nowo
Joanna Adamiec
 

Hańba Johna Maxwella Coeotzeego 
to światowy bestseller laureata li-
terackiej Nagrody Nobla, powieść 
ciesząca się wielkim uznaniem mi-
łośników literatury nieprzerwanie 
od 1999 roku. Na ekrany kin weszła 
w roku 2008 za sprawą Steve’a Ja-
cobsa, co spotkało się przychylną 
opinią krytyków.

Opowiada o losach Davida Luriego, 
52-letniego wykładowcy romantyzmu 
na uniwersytecie w Kapsztadzie. Jego 
życie zmienia się diametralnie, kiedy po 
romansie z jedną ze swoich studentek 
traci szacunek swojego dotychczasowego 
środowiska i zostaje wydalony z pracy. 
W obliczu tych wydarzeń podejmuje de-
cyzję o opuszczeniu miasta i wyjeździe na 
wieś do swojej córki. Niestety, także tam 
nie potrafi się odnaleźć. Cierpi, widząc, 
że jego córka jest już dorosłą, potrafiącą 
zadbać o siebie kobietą. Po splądrowa-
niu farmy przez złodziei i zgwałceniu 
Lucy, rozpoczyna się kolejny koszmar. 
Traktujący prostych ludzi z góry David 
z konieczności zaczyna obcować z nimi, 
a nawet pomagać jednej z kobiet, Beth, 
przy usypianiu psów. Jest to praca z jednej 
strony upadlająca, z drugiej – ucząca go 
szacunku do życia innych istot.

Teatralna adaptacja Hańby dokona-
na przez Marcina Wierzchowskiego jest 
dość dokładnym odwzorowaniem fabuły 
powieści. Jej premiera miała miejsce 15 
czerwca 2018 roku. Reżyser wraz z ze-
społem Teatru Ludowego w Krakowie 
(Piotr Franasowicz, Małgorzata Kochan, 
Tadeusz Łomnicki, Jan Nosal, Jagoda 
Pietruszkówna, Anna Pijanowska, Piotr 
Pilitowski oraz gościnnie Patryk Palusińki 
i Marianna Zydek) tworzą dość stereo-
typowy w pokazywanych obrazach, ale 
skłaniający do przemyśleń spektakl. Kim 
jesteśmy? Ile warte jest nasze życie, na-
sza pozycja? Jak łatwo można wszystko 
stracić i zostać umniejszonym do pozycji 
psa? Do jakiego momentu trzeba dojść 
i jak nisko upaść, żeby zacząć żałować 
swojego postępowania, zacząć walczyć 
o nowego siebie i swoje nowe życie?

Leitmotivem spektaklu są wielora-
kie wcielenia psów, psiarni czy piesko-
ści. Pojawiają się, by zobrazować popęd 
seksualny, który w świecie ludzi, ale też 

i oswojonych zwierząt trzeba trzymać 
na wodzy; występują w charakterze istot 
zbędnych społecznie, takich, których już 
pełno pałęta się po świecie, dlatego ich 
przeznaczeniem zostaje już tylko uśpienie 
i kremacja. O ile w wyżej wymienionych 
przykładach porównania człowieka do 
zwierzęcia wypadają przekonująco, to nie 
jest to niestety regułą w tym spektaklu. Nie 
do końca fortunnie przedstawiono obra-
dy komisji mającej rozstrzygnąć o winie 
głównego bohatera. Komisja ta podczas 
zaostrzającej się sprzeczki przechodzi na-
gle z języka ludzkiego w ostre szczekanie 
i powarkiwanie, co daje dość infantylny 
i nie do końca zrozumiały efekt. 

Ciekawym zabiegiem w spektaklu 
było wprowadzenie swego rodzaju dwu-
torowej narracji. Pierwszy „tor” mogliśmy 
słyszeć dzięki otrzymanym przed wej-
ściem na salę słuchawkom. Wydobywał 
się z nich ciepły kobiecy głos, referujący 
opowieść w rzadko spotykanej drugiej 
osobie liczby pojedynczej. Kobieta, zwra-
cając się bezpośrednio do Davida Luriego, 
przy okazji informowała widzów o dal-
szym obrocie spraw i dopowiadała szcze-
góły do toczącej się równolegle na scenie 
akcji. Ten drugi „tor” uwalniał bohaterów 
akcji od narracji kobiety i pozostawała ona 
jedynie szeptem w uchu widza. 

W przedstawieniu Wierzchowskiego 
duże wrażenie robiła przepiękna scenogra-
fia autorstwa Barbary Ferlak. Początkowo 

znakomicie imitująca mieszkanie zako-
chanego w Byronie i muzyce profesora 
literatury romantycznej, z czasem przysto-
sowywała się do kolejno pojawiających się 
sytuacji i przestrzeni, w których znajdy-
wali się bohaterowie. Można powiedzieć, 
że nie zmieniając swoich kluczowych 
elementów, podróżowała razem z Davi-
dem przez jego życie: najpierw schludna 
kuchnia i adapter w salonie, potem ob-
skurne i przerażające klatki dla psów na 
farmie córki, symbolizujące zniewolenie 
i budzące w Luriem odrazę, dalej surowy 
stelaż łóżka Lucy, nie mogącej spać dalej 
na materacu, na którym została zgwałco-
na, wreszcie – spadające z hukiem półki 
z książkami. Literatura, która kiedyś była 
czymś niezwykle ważnym i znaczącym 
w życiu wykładowcy, teraz runęła na zie-
mię, wpadła do misy z wodą, zniszczyła 
się i już nic więcej nie znaczy. Czy tak 
przedstawiona nietrwałość ludzkich spraw 
nie wzbudza smutku?

W spektaklu poruszony został tak-
że temat rozmaitych relacji międzyludz-
kich. Najbardziej w pamięć zapada trud 
mówienia o stosunkach damsko-męskich 
w świecie wypełnionym hierarchiami i za-
leżnościami. Hańba dotyczy również tego, 
jak kończy się narzucanie bliskiej oso-
bie własnego zdania. Dopiero upadłszy, 
pozbawiony majątku, praw i godności, 
Lurie dostrzega, jak bardzo ranił kobiety 
występujące w jego życiu, łącznie z tą 
najważniejszą, jego córką. Powoli dojrze-
wa do zadania sobie pytań – czy istnieje 
jakieś rozwiązanie? Czy można jeszcze 
zacząć na nowo?

fot.  K laudyna Schuber t
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Potyczki z teatrem
Z Tomaszem Domagałą rozmawia Piotr Gaszczyński 

i to zdanie szczególnie utkwiło mi w pa-
mięci. Uważam je za obowiązkową mak-
symę krytyka – być tu i teraz, pisać o tym, 
co właśnie się dzieje.

W festiwalowej notce na temat warsz-
tatów czytamy: „zastanowimy się, czym 
jest teatralna adaptacja. Gdzie są gra-
nice ingerencji twórców w czyjś tekst”. 
Myśli Pan, że taka granica w ogóle 
istnieje?
Tak, a postawił przed nami jeszcze Sa-
muel Beckett, który w swoich zapiskach 
szczegółowo opisał, czego w jego tekstach 
nie wolno zmieniać. Wyznaczył grani-
cę ingerencji. Oczywiście wszystkiego 
nie da się przewidzieć i w porę zastrzec. 
Świetnie wykorzystał to Krystian Lupa 
w swoim genialnym madryckim przed-
stawieniu Końcówka. Reżyser przeczytał 
wszystkie uwagi Becketta i znalazł w nich 
lukę. Nigdzie bowiem nie zostało stwier-
dzone, że główni bohaterowie mają być 
mężczyznami. Dlatego też w spektaklu 
pojawiła się postać kobieca. Pozwoliło to 
otworzyć tekst na zupełnie nowy wymiar 
i diametralnie zmienić wymowę dramatu. 
Jak się okazuje, nie trzeba było niczego 
wycinać, przekształcać, Lupa bazował na 
tym samym tekście. Innym artystą, któ-
ry jeszcze jakiś czas temu nie pozwalał 
niczego zmieniać w swoich dziełach, był 
Iwan Wyrypajew. Niedawno jednak zmie-
nił swoje podejście – być może stwier-
dził, że dla jego tekstów będzie lepiej, 
gdy pozostaną żywe i adaptowane przez 
reżyserów, niż tkwiące w swoich kano-
nicznych wersjach. Ja wciąż zastanawiam 
się, gdzie ta granica ingerencji powinna 
zostać postawiona. Jedno kryterium jest 
pewne – widz nie może czuć się oszukany. 
Jeśli przychodzi do teatru na np. Wujaszka 
Wanię, to oczywiście może spodziewać się 
pewnego przepisania tego tekstu. Jednak 
jeżeli ogląda coś, co nie ma nic wspólne-
go z oryginałem, to ma prawo czuć się 
wystawiony do wiatru. Kupując bilety 
na spektakl, publiczność niejako zawie-
ra umowę z twórcami, oczekuje pewnej 
konsekwencji, zawartej chociażby w ty-
tule granego przedstawienia.

Wobec tego rozumiem, że tworzenie 
spektakli i pisanie o nich recenzji po-
winno być bliższe filozofii koła herme-
neutycznego niż koncepcji „śmierci 
autora”, która głosi, że w momencie 

napisania tekstu autor przestaje mieć 
do niego prawo?
Nie mam nic przeciwko temu, że reżyser 
bierze na warsztat jakiś tekst i zaczyna 
z nim dialog. Ta rozmowa powinna jed-
nak odbywać się z poszanowaniem drugiej 
strony. Jeżeli weźmiemy postaci z Wi-
śniowego sadu, ale wtłoczymy je w jakąś 
zupełnie inną sytuację, to mimo wszystko 
nadal korzystamy z całego dorobku, który 
wypracował w widzach ten dramat i jego 
bohaterowie. Rozumiem przepisywanie 
tekstu, nawet najbardziej awangardowe, 
ale musi ono łączyć się z respektowaniem 
autora, żeby oddać mu to, że to jednak 
on jest pierwotnym twórcą tych postaci. 
Chodzi o poszanowanie tego, że bierze 
się do pracy czyjś koncept i wypełnia go 
swoim pomysłem. Dla mnie momentem 
granicznym jest zawsze uczciwość wobec 
widza. Jeżeli diametralnie rozmijamy się 
z zamysłem autora, napiszmy, że oryginał 
był jedynie inspiracją, punktem wyjścia 
dla danego spektaklu. Wtedy będzie to 
już inny, osobny dramat.

Czy uważa pan, że recenzja może 
„współtworzyć” przedstawienie? Roz-
wijać je lub dyskredytować? W zrozu-
miały sposób wpływa na widzów i ich 
odbiór, ale czy na twórców danego spek-
taklu też?
Tak, jak najbardziej. Kiedy nie pisałem 
jeszcze recenzji, a byłem zwykłym wi-
dzem, oglądałem przedstawienie Nosfera-
tu Grzegorza Jarzyny w Teatrze Narodo-
wym w Warszawie. Spektakl zebrał bardzo 
złe recenzje. Wtedy sam napisałem o nim 
tekst i wysłałem do „Gazety Wyborczej”, 
która wydrukowała go jako polemikę z po-
przednią, bardzo krytyczną relacją. Po 
tygodniu albo dwóch napisała do mnie 
Pani Rita Czapka, która pracowała przy 
Nosferatu jako dramaturg, dziękując mi 
za to, co napisałem, bo trafiało to w dużej 
mierze w założenia interpretacyjne zespo-
łu pracującego przy tym przedstawieniu. 

Ważną częścią festiwalowych wyda-
rzeń są warsztaty z pisania o teatrze 
prowadzone przez krytyka Tomasza 
Domagałę. W spotkaniach podzie-
lonych na dwa dni może uczestni-
czyć każdy, kto interesuje się te-
atrem i chciałby swoją pasję przekuć 
w słowa. Pierwsza część warsztatów 
ma charakter bardziej teoretyczny, 
podczas których uczestnicy wraz 
z  prowadzącym zastanawiają się 
między innymi nad tym, jak obec-
nie wygląda status reżysera spek-
taklu, z kim dzieli on współodpo-
wiedzialność za spektakl, jaka jest 
rola światła/aktora/muzyki/ruchu 
w przedstawieniu. Drugie spotka-
nie będzie okazją do skonfronto-
wania własnych tekstów z  opinią 
zawodowego krytyka. Uczestnicy 
otrzymają cenne wskazówki, które 
pozwolą im stawiać kolejne kroki na 
drodze do zostania profesjonalnym 
recenzentem. 

Jakie cechy charakteru, według pana, 
powinien mieć krytyk teatralny?
Przede wszystkim powinien posiadać od-
wagę: mówienia tego, co naprawdę myśli, 
posiadania własnego i odrębnego zdania. 
Krytyk teatralny powinien być też niezwy-
kle uważny na wszystko, co przynosi dany 
spektakl, zwłaszcza oglądany kilkukrotnie 
w różnych sytuacjach i miejscach. Trzeba 
zachować czujność wobec rzeczywistości 
za oknem, wobec tego, co wnosi nowy 
aktor, jak chociażby we wczorajszym 
[środowym – przyp. red.] przedstawie-
niu Michała Zadary. Krytyk musi mieć 
przygotowanie merytoryczne rozumiane 
jako backup kulturowy, interesować się 
nie tyle samym teatrem, tylko tym, co 
teatr odzwierciedla – a tym czymś jest 
rzeczywistość. Dlatego też taki specjalista 
od teatru musi interesować się w zasadzie 
wszystkim: od polityki do popkultury. To 
z tej rzeczywistości artyści składają swoje 
spektakle i żeby je odkodować, zrozumieć 
ich język, trzeba być w tym języku. Jest to 
bardzo trudna rola, bo wymaga otwartości 
w zasadzie na wszystko. Kiedyś profesor 
Ewa Miodońska-Brookes, której byłem 
studentem, tak powiedziała do nas podczas 
panelu w Starym Teatrze w Krakowie: 
„Mam takie wrażenie, że piszecie o tym, 
co chcielibyście zobaczyć, a macie prawo 
do pisania tylko o tym, co widzieliście” 

fot.  Hektor  Werios
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W późniejszym cza-
sie Grzegorz Jarzyna 
nieco zmodyfikował 
ten spektakl stwier-
dzając, że jeśli poja-
wiło się tyle głosów 
krytycznych, to zna-
czy, że problem tkwi 
w komunikatywno-
ści tego, co stworzyli. 
Ważne jest, żeby widz 
mógł wyłapać wszyst-
kie konteksty poja-
wiające się w danym 
przedstawieniu. Jeżeli 
więc kilkanaście osób 
nie wspomni o jakimś 
elemencie spektaklu 
w swoich tekstach czy 
relacjach może to ozna-
czać, że dany aspekt 
(być może ważny dla 
samego reżysera) nie 
został w wystarcza-
jąco wyraźny sposób 
wyeksponowany.

Przejdźmy do prowadzonych przez 
pana warsztatów. Kto jest ich uczest-
nikiem? Osoby już piszące, które chcą 
poprawić swój warsztat, czy amato-
rzy-pasjonaci, tworzący póki co do 
szuflady? 
Do tej pory pomysł na warsztaty był taki, 
żeby uczestniczyli w nich teatrolodzy z ca-
łej Polski. W tym roku podeszliśmy do 
sprawy inaczej. Skoro festiwal odbywa 
się w Rzeszowie, chcieliśmy otworzyć 
się na osoby, które na co dzień nie mają 
dostępu do dużych ośrodków teatralnych 
takich jak Warszawa czy Kraków. Dlatego 
też w opozycji do zeszłego roku, w któ-
rym prowadziłem warsztaty z młodymi, 
już wykształconymi krytykami, w tym 
zaprosiliśmy do wspólnej pracy młodych 
rzeszowian po prostu zainteresowanych 
teatrem. Utworzyły się dwie nieformalne 
grupy: ludzi z I roku kulturoznawstwa, 
którzy podchodzą do poruszanych prze-
ze mnie tematów w bardziej teoretyczny 
sposób i licealistów, którzy grają w szkol-
nym teatrze i tam realizują swoją pasję. 
Wspólną pracę zaczynamy od odpowiedzi 
na podstawowe pytania, jak na przykład 
„jaką rolę pełni światło w teatrze?”. Te 
fundamentalne kwestie stanowią dla nas 
punkt wyjścia do dalszej pracy. Jeżdżąc 
po Polsce zauważyłem, że ludzie mają 
problemy z odczytywaniem teatralnych 
znaków. Widzą je, ale nie potrafią rozwi-
nąć ich w interpretację.

Czy podczas poprzednich warsztatów 
udało się panu wyłowić jakieś „perełki” 
wśród uczestników?
Nie było kogoś, kto wyróżniałby się po-
nad innych, ale za to cała grupa składała 
się ze świetnych, inteligentnych i myślą-
cych młodych ludzi. Spotykam ich z wiel-
ką przyjemnością na premierach w ca-
łej Polsce, na różnych festiwalach. Takie 
warsztaty są zresztą nie tylko z korzyścią 
dla uczestników, ponieważ dają również 
wiele mnie samemu. Zazwyczaj grupy 
składają się z osób młodszych ode mnie 
o pokolenie – oni żyją inaczej, w zupełnie 
inny sposób patrzą na świat i odbierają 
go. Dla mnie jest to nieocenione źródło 
informacji na temat tego, jak młodzi my-
ślą dzisiaj o teatrze.

Jest pan krytykiem teatralnym, który 
ma również doświadczenie „po drugiej 
stronie” (zarówno reżyserskie, jak i ak-
torskie). Czy świadomość tego, jak wy-
gląda praca teatralna od kuchni poma-
ga czy przeszkadza w pisaniu recenzji?
Bardzo pomaga, chociażby w opisywaniu 
ról, bo sam często zmagałem się z różnymi 
zadaniami aktorskimi. Wyreżyserowałem 
za granicą dwa spektakle, kilka razy by-
łem również asystentem reżysera, co dało 
mi możliwość realnej pracy z teatralnym 
rzemiosłem. Z pewnością szkoła teatralna 
przekazała mi cenną umiejętność sku-
piania uwagi, posiadania „oczu dookoła 
głowy”. Uczono mnie, żeby być w stu 
procentach skoncentrowanym na widzu, 

więc teraz mogę przełożyć tę umiejętność 
na uważne oglądanie spektaklu, co daje 
mi wielką radość. Teraz moim partnerem 
scenicznym jest samo przedstawienie, 
które opisuję. 

Jeśli miałby pan napisać instrukcję dla 
początkującej/go krytyczki/ka, jaki typ 
teatru poleciłby pan jej/jemu na począ-
tek? Czy bardziej formalny, tradycyjny, 
gdzie poszczególne elementy składają 
się na pewną całość, czy eksperymen-
talny, laboratoryjny projekt, w którym 
krytyk może rozwinąć recenzję pod 
względem literackim, eseistycznym?
Na pewno bardziej tradycyjny. Oczywiście 
to zależy także od tego, jaką wiedzą dys-
ponuje dana osoba. Ale jeśli miałbym ko-
goś wysłać pierwszy raz do teatru, z pew-
nością wysłałbym na klasyczny spektakl. 
Zasada jest bardzo prosta: najpierw zo-
baczmy, czym jest Wujaszek Wania, a do-
piero potem przyjrzyjmy się, jak go po-
szatkowano. Jeżeli zmienimy kolejność, 
wtedy nie będziemy znać kontekstu, do 
którego eksperyment się odnosi, będzie 
brakować nam odpowiednich narzędzi do 
interpretacji. Wychodząc od tradycyjnego 
ujęcia przedstawienia, lepiej zrozumiemy 
jego awangardowe odczytanie. Będziemy 
bogatsi o doświadczenie i spostrzeżenie, 
że tekst niesie za sobą różnorodne moż-
liwości odczytania. Każdemu radziłbym 
najpierw zobaczyć, jak wyglądał teatr 
kiedyś, bo każdy proces warto prześledzić 
od samego początku.

źródło:  Teatr  im.  Wandy Siemaszkowej
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Powieść Johna Maxwella Coetze-
ego można czytać w oparciu o kilka 
metodologii – przykładowo choćby 
postkolonializm wydaje się obiecu-
jącym tropem. Proponuję jednak 
uproszczoną lekturę psychoanali-
tyczną bez sięgania po terminologię 
pochodzącą w tym wypadku z prac 
Sigmunda Freuda. Punktem wyjścia 
dla moich rozważań jest kwestia 
kastracji.

Profesora Davida Luriego, bohatera Hań-
by, prześladuje obsesja kastracji, a kon-
kretniej – odwołując się do terminologii 
psychoanalitycznej – rozpoznany przez 
Freuda składnik słynnego kompleksu Edy-
pa: lęk przed kastracją. U profesora lęk 
ten objawia się dwojako. Z jednej strony 
kastracja jest dla Luriego próbą stłumienia 
przez kulturę jego popędu seksualnego. 
Pokazują to dobitnie początkowe frag-
menty powieści, w których bohater od-
mawia zaakceptowania swojego romansu 
ze studentką jako czegoś, co jest złe. Za-
kładam, że David Lurie, profesor Uniwer-
sytetu Kapsztadzkiego, zna przynajmniej 
w przybliżeniu teorie Freuda, które opisy-
wały mechanizmy realizowania popędów, 
kulturowe nakazy i zakazy oraz to, co jest 
tabu. Stąd jego wzbudzająca zdziwienie 
postawa w trakcie przesłuchania przez 
komisję badającą okoliczności nadużyć 
seksualnych. Lurie odrzuca ukorzenie się 
za wykorzystanie studentki, co pozwoliło-
by mu uniknąć poważnych konsekwencji1, 
decyduje się natomiast na pełen wymiar 
kary, czyli wykluczenie z grona pracow-
ników. Łatwo utożsamić zachowanie idą-
cego w zaparte profesora z zachowaniem 
przyłapanego ze spuszczonymi spodniami 
chłopca, jednak byłby to prosty błąd –    
Lurie, walcząc z komisją reprezentującą 

1 Na marginesie warto wspomnieć, że fragmenty 
opisujące przesłuchanie przez komisję mającą 
zbadać sprawię Luriego – wraz z poprzedzają-
cymi rozdziałami – świetnie ilustrują najnow-
sze rozumienie problematyki wykorzystywa-
nia seksualnego, którego dokonują mężczyźni 
zajmujący wysokie stanowiska, oraz kwestię 
ponoszonych przez sprawców molestowań kon-
sekwencji lub ich braku (ruch #metoo).

Luriego jest już nie sam lęk przed kastra-
cją, ale kastracja dokonana – rzecz jasna 
symbolicznie – poprzez zdominowanie 
przez innych mężczyzn: młodszych, jak 
chłopak Melanie czy gwałciciele córki, 
oraz silniejszych, sprawniejszych rówie-
śników takich, jak pomocnik Lucy, Petrus. 
Wydaje mi się to dosyć istotnym uściśle-
niem, ponieważ dzięki rozpoznaniu lęku 
przechodzimy do rozpoznania traumy.

Miotanie się Luriego między lękiem 
przed kastracją (co najlepiej obrazuje sce-
na przesłuchania przez komisję Uniwersy-
tetu Kapsztadzkiego) a traumą dokonanej 
kastracji symbolicznej (czyli wstrząsajace 
doświadczenie napaści na farmę Lucy) 
nasuwa mi kolejną opozycję, którą jest 
odwieczna sprzeczność między kulturą 
i naturą. Profesor dobrowolnie opuszcza 
sferę kultury, ponieważ uważa, że zaka-
zując mu realizowania swoich popędów, 
próbuje go ona jednocześnie pozbawić 
męskości. Udaje się więc na farmę Lucy, 
do sfery natury, jednak szybko odkrywa, 
że nie może sprostać panującym tam za-
sadom (ani nawet ich zrozumieć). Odrzu-
ca cywilizację, ale nie może powrócić do 
pierwotności. Ponownie sytuuje to Lurie-
go pomiędzy dwiema siłami. Co to jednak 
dla niego oznacza?

Powoli już zarysowuje nam się portre-
cik psychoanalityczny profesora Luriego. 
Stwierdziłem, że sytuuje się pomiędzy 
dwiema parami opozycji: starość/młodość 
oraz kultura/natura. Do tego zestawu dołą-
czyłbym kolejną, prawdopodobnie starszą 
od wcześniej rozpoznanych (a na pewno 
bardziej wysłużoną), czyli opozycję dobra 
i zła. Mam z nią jednak pewien problem, 
ponieważ, sama będąc uproszczeniem, 
prowokuje do innych uproszczeń. Próby 
opisu tych kategorii przypominają po-
ruszanie się po polu minowym, dlatego 

1077 słów  
o kastracji

Mateusz Kaliński
 

społeczeństwo, walczy z opresyjnym, jego 
zdaniem, zakazem kulturowym.

Z drugiej strony lęk przed kastra-
cją łączy Lurie ze swoją kolejną obse-
sją, czyli obawą przed starością i – co za 
tym idzie – śmiercią. Trudno nazwać go 
starym mężczyzną, ma 52 lata, jednak 
nie nikt nie stwierdziłby, że jest młody. 
Czyli ani stary, ani młody. Sytuuje go to 
pomiędzy – polecam zapamiętać słówko 
„pomiędzy”, ponieważ później jeszcze 
będzie dla nas bardzo istotne! – dwiema 
perspektywami: perspektywą utraconej 
młodości oraz zbliżającej się starości. 
Wzbudza to w Luriem silny pesymizm 
dotyczący przyszłości oraz prowokuje 
ciąg wielu zachowań mających przedłu-
żyć okres młodości. Przede wszystkim 
odmładzające ma być libido, nieopano-
wany popęd seksualny, który realizuje 
sypiając z prostytutkami, żonami innych 
profesorów czy studentkami (zwracam 
uwagę, że wszystkie te relacje należą do 
kulturowo zakazanych). Myślę, że nie cho-
dzi jednak o libido jako takie, lecz kwestię 
dominacji psychofizycznej. Ujawniło się 
to w relacji z Sorayą, kiedy zdecydował 
się przekroczyć układ czystej transakcji, 
czy w romansie z Melanie, kiedy próbował 
opleść ją swoimi profesorskimi mackami, 
jednak najsilniej odsłoniło się także w re-
lacji z jego córką Lucy.

Nie sugeruję jawnego stosunku ka-
zirodczego. Warto jednak przyjrzeć się 
nieco bliżej tej specyficznej relacji ro-
dzinnej. Kluczowy okazuje się moment 
napaści trzech mężczyzn na farmę Lucy. 
O ile przed atakiem Lurie zastanawiał się 
nad seksualnością córki jako czymś z in-
nego porządku (Lucy była zdeklarowaną 
lesbijką), o tyle po napadzie, po gwałcie 
na kobiecie, Lurie popadł w obsesję do-
minacji. Wykroczył poza zdrową troskę 
i opiekę nad skrzywdzonym członkiem 
rodziny i roztoczony „parasol ochrony” 
okazał się próbą uporządkowania życia 
swojej córki oraz szukaniem sprawiedli-
wości i zemsty na jej oprawcach. Lurie 
nie mógł znieść myśli o innym, silniej-
szym mężczyźnie, o kimś, wobec kogo 
on okazał się bezbronny. Gwałt na córce 
projektuje jako krzywdę dokonaną na so-
bie. Pokazuje to, że wszystkie jego próby 
dominacji nad partnerkami okazywały 
się próbą dominacji nad innym mężczy-
zną. Wyjaśnia to przedmiotowy stosu-
nek głównego bohatera do kobiet oraz 
seksu, stosunek, który sprowadzałby się 
w gruncie rzeczy do konkurowania z in-
nymi mężczyznami. Można zaryzykować 
i powiedzieć, że prawdziwym problemem 
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Hańba, ale czyja?
Wiktoria Tabakograniczę „dobro/zło” do objawianego 

wprost stosunku Luriego do chorych, 
umierających zwierząt, istot, nad który-
mi jego dominacja wydaje się bezsprzecz-
na (psy w schronisku, owce czekające na 
zarżnięcie). 

Podczas pobytu na farmie córki profe-
sor zaczyna pracować jako wolontariusz 
w schronisku-hospicjum dla zwierząt, 
gdzie jego zadaniem jest między inny-
mi usypianie psów oraz utylizowanie ich 
zwłok. Po początkowym zniechęceniu Lu-
riego do wykonywanej pracy można za-
uważyć wzrastające autentyczne przejęcie 
się psim losem. Wykonuje pracę, której 
nie tylko nikt inny nie chce się podjąć, 
lecz także taką, której profesor sam nie 
musi się podejmować. Jest to jego wybór. 
Jednak na tym moim zdaniem się kończy, 
ponieważ kiedy przychodzi do faktyczne-
go wyboru między dobrem i złem, czyli 
uratowaniem lub choćby przedłużeniem 
życia niechcianemu psu, Lurie pozostaje 
obojętny. Pokazuje to, że bohater sytuuje 
się pomiędzy dobrem i złem (czyli prze-
ciwny biegun Nietzscheańskiej pozycji 
„poza dobrem i złem”).

„Nie jest złym człowiekiem, ale do-
brym też nie. Ani zimnym, ani gorącym, 
nawet w swoich najgorętszych chwi-
lach.” – mówi narrator personalny. Jest 
to oczywiste nawiązanie do słynnego cy-
tatu z Apokalipsy św. Jana: „Znam twoje 
czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. 
Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro 
jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę 
cię wyrzucić z mych ust” (3:15-16). Lurie 
od początku swojej historii próbuje prze-
konać samego siebie, że taki jest, że nie 
zajmuje żadnej czynnej postawy moralnej, 
zawsze jest pomiędzy różnymi perspek-
tywami, mniej lub bardziej dosłownymi. 
Kiedy zrozumiał, że nie potrafi dostoso-
wać się do żadnego z porządków, decyduje 
się na zamieszkanie w małym miastecz-
ku, niedaleko farmy swojej córki – czyli 
dosłownie lokuje się po środku.

Oczywiście bohater podczas swojej 
przygody przechodzi pewną przemianę. 
Można o nim powiedzieć, że staje się 
odrobinę bardziej refleksyjny. Jednak owa 
przemiana, powiedzmy odnowa moralna, 
okazuje się jedynie złudzeniem. Wciąż 
unika prawdziwej odpowiedzialności, 
woli zostać pomiędzy. Właśnie niechęć 
Luriego do zajęcia określonej pozycji jest 
jego prawdziwą hańbą. Brak jakiejkolwiek 
sprawczości jest natomiast jego kastracją. 
Lurie okazuje się biernym impotentem. 
Jedyne, co mu pozostaje, to odprowadzić 
psa do uśpienia.

Festiwal Malta odbywający się w Po-
znaniu, zazwyczaj w  czerwcu, to 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
promujących sztukę współczesną 
w Europie Środkowej. Istotnym ele-
mentem programu jest idiom – czyli 
temat przewodni, przygotowywa-
ny co roku przez innego kuratora. 
W  2014 roku opiekunem idiomu 
Ameryka Łacińska: Mieszańcy został 
Rodrigo Garcia – hiszpańskojęzycz-
ny reżyser, dramaturg, twórca sztuk 
audiowizualnych. Jednym z zapla-
nowanych pokazów w tej części był 
spektakl Garcii Golgota Picnic. 

Na początku kwietnia w mediach poja-
wiły się pierwsze głosy niezadowolenia. 
W artykule opublikowanym na portalu 
Polonia Christiana podano w wątpliwość 
przesłanie sztuki jako krytyki współcze-
snego konsumpcjonizmu. Według redak-
tora „ma ona na celu 
dekonstrukcję nauki 
Chrystusa, a w do-
datku zawiera ob-
sceniczne, pełne 
brzydoty i nagości 
sceny1”. Następ-
nie zespół Malty 
otrzymał petycję 
postulującą usu-
nięcie inscenizacji 
z harmonogramu. 
Środowiska ultra-
katolickie (w tym 
Krucjata Różańco-
wa za Ojczyznę) wzywały wiernych do 
strajkowania, powołując się na preceden-
sy, które miały miejsce w innych krajach 
europejskich. Na internetowej platformie 
przeznaczonej do zbierania podpisów pod 
petycjami utworzono kolejną akcję. Zgro-
madzono około 40 tysięcy sygnatur. Trud-
no jednak rzetelnie określić prawdziwość 
tej liczby, ponieważ przy użyciu jednego 
e-maila i danych osobowych można wyge-
nerować nieskończoną liczbę protestów2. 

W odpowiedzi dyrekcja festiwalu 

1 Bluźniercza sztuka w Poznaniu, http://www.
pch24.pl/bluzniercza-sztuka-w-poznaniu-
,22954,i.html, 16.05.2014.
2 D. Semenowicz, P. Płoski, Golgota Picnic 
w Polsce. Dokumentacja wydarzeń maj – li-
piec 2014, Malta Fundacja, Poznań 2014, s. 31.

wydała oświadczenie, w którym poin-
formowała, iż intencją festiwalu nie jest 
naruszanie niczyich uczuć ani obrażanie 
przekonań religijnych. Prezentacja spekta-
klu nie odbywa się w przestrzeni publicz-
nej i nikt nie jest zmuszany do uczestnic-
twa. Poinformowano też, że wystawienie 
Golgoty Picnic nie jest finansowane ze 
środków publicznych. Opłaty za przedsta-
wienie pokrywane są z datków własnych 
fundacji: z przychodów ze sprzedaży bi-
letów, wydawnictw, licencji i dochodów 
z gastronomii. Sześć milionów złotych 
to koszt całego festiwalu Malta, finanso-
wanego z dotacji publicznych, własnych 
oraz z Unii Europejskiej w ramach pro-
gramu Kultura3. 

Prezentacja dramatu na festiwalu sta-
ła się szeroko dyskutowanym tematem 
w Polsce. Różne środowiska wyrażały 
swoje poparcie lub dezaprobatę i zachę-
cały do działania. Zaplanowano publiczny 
bojkot w rozmaitych miejscach, utwo-
rzono wydarzenia mające na celu niedo-
puszczenie do wystawienia sztuki. Spra-
wa spektaklu Garcii dotarła niemalże do 

każdego. Posłowie przedstawiali swoje 
zdanie w programach telewizyjnych i ra-
diowych. Kapłani nawoływali z ambony 
do protestów, a reprezentacja festiwalu 
Malta przekonywała, że sztuka powin-
na mieć zapewnioną autonomię. Dodat-
kowo problematyczny okazał się aspekt 
bezpieczeństwa widzów. W tych samych 
dniach, oprócz spektaklu, odbywać mia-
ły się również: procesje kościelne, dwie 
manifestacje i benefis Piotra Reissa, któ-
rym zainteresowane były rzesze kibiców 
piłki nożnej. Wszystko to złożyło się na 
anulowanie wystawienia Golgoty Picnic. 
Dyrektor Michał Merczyński w oświad-
czeniu napisał, iż z powodu zaplanowa-
nych zamieszek zmuszony jest odwołać 

3 Tamże, s. 89–91, s. 119–120.

fot.  David Ruano
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dyplom Prawie my. Przyszedł mi wtedy 
na myśl Hermanis1 i spektakl Sound of 
Silence, który jest zbudowany z mło-
dzieńczych historii rodziców aktorów 
ryskiego Teatru Nowego. Pracujący 
z nim aktorzy często mówią, że Her-
manis oddaje im wiele przestrzeni na 
własne poszukiwania; praca z nim daje 
im poczucie ciągłego uczenia się. Dla-
tego interesuje mnie, jak pan pracuje 
z aktorami. Zakładam, że przy realiza-
cjach, powiedzmy, dokumentalnych ta 
praca przebiega inaczej niż przy opartej 
na Coetzeem Hańbie. Ile aktorzy mogą 
wnieść do spektaklu?
Nieskończenie wiele. Moglibyśmy pomó-
wić o drugiej części Prawie my – w pierw-
szej ten wkład jest oczywisty [kończący 
szkołę aktorzy wcielają się w swoich ro-
dziców z czasów, kiedy byli ich równo-
latkami, przyp. red.]. W drugiej [która jest 
fantazją na temat przyszłości pokolenia, 
do którego aktorzy należą] jest wynikiem 
ciał połączonych: mam w głowie pewną 
historię, której nie mówię aktorom, a oni 
z grona swoich znajomych wybierają po-
stać, (lub też ja wskazuję osobę, która bę-
dzie pierwowzorem) i wtedy zaczynamy 
ją budować, jednak nie poprzez „gadul-
stwo”, a poprzez doświadczenie. Taka 
baza różnych doświadczeń – działania, 
wyobraźni, zmysłów – buduje, mniej lub 
bardziej chronologicznie, życie tego bo-
hatera, które zostaje przygotowywane na 
moment, do którego chcę go doprowadzić.

Mówiąc o pracy na doświadczeniu ma 
pan na myśli, że nie zakłada gotowego 
scenariusza, tylko podaje aktorom ogól-
ny temat, który jest przeprowadzany na 
scenie bez wcześniejszego planowania?
Aktor doświadcza swojej postaci, gdy 
wykonuje poprzez nią jakąkolwiek czyn-
ność, zaś jego postać doświadcza życia 
dokładnie tak, jak my je doświadczamy. 
W związku z tym, poruszając się w klu-
czu chronologicznym, sięgamy wyobraź-
nią do dzieciństwa bohatera. Ale jakbym 

1 Alvis Hermanis  – łotewski reżyser, dramatopi-
sarz, scenograf, a także aktor; współzałożyciel 
Teatru Nowego w Rydze, gdzie od 1997 roku 
jest dyrektorem artystycznym.

Gdybym chciała nazwać pana teatr, 
opisać komuś, kto nigdy nie widział 
żadnego pana spektaklu, to wyszłabym 
od dokumentalności i, w pewnym stop-
niu, reporterskiego podejścia; chodzi 
mi zarówno o takie projekty jak Jeżyce 
story. Posłuchaj miasta! [dokumentalny 
serial teatralny o życiu mieszkańców 
poznańskiej dzielnicy, przyp. red.] czy 
spektakl dyplomowy, który zrobił pan 
z krakowskimi studentami, Prawie my, 
gdzie praca bazowała na materiałach 
dokumentalnych, ludzkich historiach. 
Mam jednak wrażenie, że nawet w spek-
taklach pokroju Hańby uwypukla pan 
potoczność, codzienność, materialność, 
doświadczenia zmysłowe i zwraca pan 
uwagę chociażby na zapachy, co się 
w teatrze często nie zdarza. Kiedy i skąd 
takie myślenie o teatrze do pana przy-
szło? Czy w ogóle myśli pan o swoim 
teatrze jako o dokumentalnym?
Ogólnie nie myślę o nim w ten sposób, 
a jedynie o niektórych spektaklach. Na-
tomiast istotna jest dla mnie uważność na 
życie; nie wiem, czy zawsze była, ale na 
pewno w ostatnim czasie tak. Od kilku lat, 
dokładnie od 2009 roku – wydaje mi się, 
że to jest namierzalne – zacząłem bardzo 
silnie dostrzegać, że rzeczywistość w swo-
im bogactwie bardzo ciekawa. Aktor, który 
zaczyna otwartymi oczami patrzeć na oto-
czenie, rozszerza gamę swoich możliwo-
ści, opowieści i perspektyw; taka otwar-
tość daje więcej niż to, do czego jest często 
przygotowywany, kiedy słyszy: „jak ty 
byś…” lub „ja w okolicznościach założo-
nych to…”. Takie projektowanie z góry 
w ogóle mnie nie interesuje, dlatego, że 
jest siedem miliardów ludzi na Ziemi 
i myślę, że nie każdy „w okolicznościach 
założonych” zachowałby się tak samo. 
Jestem świadomy swojego przywiązania 
do materialności, czuję, że mam do niej 
słabość, dlatego robię sobie z tego różne 
żarty. Można to nazwać słabością wy-
obraźni, a ja się nie pogniewam, ale można 
też nazwać próbą przyglądania się życiu 
w jego miałkości. Fascynuje mnie to, jak 
wiele miałkich rzeczy otacza moment, 
który jest ważny. I to jest dokumentalne.

Pytam o inspiracje, bo pierwszą pana 
pracą, jaką zobaczyłam był właśnie 

przedstawienie. Podkreślał, że „wyłącz-
nym powodem jest zagrożenie bezpie-
czeństwa i poczucie odpowiedzialności 
za widzów, gości, artystów i mieszkańców 
Poznania” 4.

Po rezygnacji z prezentacji wydarze-
nia na Festiwalu Malta, prowadzono roz-
mowy z dyrektorami różnych placówek, 
mające na celu przeniesienie produkcji 
w inne miejsce. Krzysztof Warlikowski, 
dyrektor Nowego Teatru w Warszawie, 
zgodził się, aby przedstawienie zostało 
pokazane w jego teatrze, ale sprzeciwił 
się temu Rodrigo Garcia, tłumacząc, że 
cała instalacja jest zbyt skomplikowana, 
by zdążyć ją przenieść w tak krótkim cza-
sie5. W Nowym odbyło się jednak czytanie 
dramatu z udziałem aktorów wraz z pro-
jekcją wideo i koncertem. Zaplanowane 
było również spotkanie z twórcami, lecz 
nie doszło do skutku, ponieważ jeden z go-
ści na widowni rozbił butelkę ze śmier-
dzącą substancją i wszystkich należało 
niezwłocznie ewakuować. Czytania sztuki 
odbyły się także w innych miastach w Pol-
sce, m.in. we Wrocławiu, Bydgoszczy, 
Wałbrzychu czy Krakowie. Tekst dramatu 
został wydrukowany w jednym z dzienni-
ków polskich, „Gazecie Wyborczej” i był 
to pierwszy taki przypadek opublikowania 
dramatu w powszechnym czasopiśmie6.  

Podsumowując, sytuacja, która miała 
miejsce w 2014 roku ujawniła problemy, 
z którymi boryka się polskie społeczeń-
stwo, jak chociażby brak dialogu i prób 
wypracowania kompromisu pomiędzy 
zwolennikami i przeciwnikami danej idei. 
Dodatkowo, podstawą do wyrażania opi-
nii coraz częściej jest czyjaś wypowiedź 
bądź fragmenty odnalezione w Internecie, 
lecz nie osobista konfrontacja z dziełem.

4 M. Merczyński, Oświadczenie w spra-
wie odwołania spektaklu „Golgota Pic-
nic”, http://2014.malta-festival.pl/pl/news/
oswiadczenie-w-sprawie-odwolania-spektaklu-
golgota-picnic, Poznań 2014.
5 K. Babacz, Rodrigo Garcia, reżyser „Golgota 
Picnic”: mój spektakl służy fanatykom do gry, 
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3483-
531,rodrigo-garcia-rezyser-golgota-picnic-mo
j-spektakl-sluzy-fanatykom-do-gry-rozmowa,
2,id,t,sa.html, 24.06.2014.
6 Co mówi Chrystus w „Golgota Picnic”? Prze-
czytaj, zanim rzucisz kamieniem. Tekst sztuki 
Rodrigo Garcii, http://wyborcza.pl/magazy-
n/1,124059,16232855,Co_mowi_Chrystus_w__
Golgota_Picnic___Przeczytaj__zanim.html, 
27.06.2014.

„Irytuje mnie teatr, który jest  
zajęty sam sobą”
Z Marcinem Wierzchowskim rozmawia Agata Kwiatkowska

F E L I E TO N / W Y W I A D
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poprosił panią teraz, żeby zamknęła pani 
oczy i powiedziałbym, że ma pani czte-
ry lata i zapytałbym panią, gdzie jest, to 
zobaczyłaby pani obraz, w który zaczęła-
by pani wchodzić. I opowiadałaby pani, 
ja zadawałbym dalsze pytania albo po-
wiedziałbym, budując już postać: twoja 
postać ma pięć lat i płacze, gdzie jest? 
To, co powstaje w umyśle, rezonuje z ca-
łym ciałem; nie jest wymyślaniem ani 
pracą, tylko doświadczeniem wyobraźni, 
która pozwala ciału coś przeżyć. Owo 
przeżycie odkłada się w aktorze jako 
wspomnienie. Potem, kiedy dochodzimy 
do etapu, w którym nie ma już zakłamania 
pomiędzy cielesnością i wiekiem aktora 
a wiekiem postaci, zaczynamy tworzyć 
konkretne sytuacje, jak na przykład: kole-
dzy w klasie pierwszego dnia w liceum –  
i robimy improwizację, gdzie ja jestem, 
powiedzmy, wychowawcą, a oni doświad-
czają tej pierwszej lekcji. W ten sposób 
odkładamy kolejne przeżycia istotne dla 
danej postaci, po to, żeby rezonowały 
w historii, którą mam do opowiedzenia, 
żeby stanowiły jakieś zaplecze. Aktor 
wnosi wszystko to, co jest w improwiza-
cji, co bierze z pierwowzoru, ale przede 
wszystkim z siebie – ze swojej wyobraź-
ni, swojej wrażliwości. Dochodzi do tego 
też niekończące się bogactwo dialogów 
– które bywa też ciężarem.

Uważa pan, że jest jakieś ryzyko w ta-
kim sposobie pracy?
Nawet dwa. Jedno jest czasowe – że 
nie zdążymy. Łączy się ono z obfitością 

materiału. Robiłem kiedyś taki spektakl, 
przy którym mieliśmy fenomenalne ar-
chiwum. Na trzy tygodnie przed premierą 
zrobiliśmy przegląd scen, które mamy. 
Trwało to chyba 6 godzin, było świetne, 
ale nie potrafiłem potem tego złożyć.

To też byłoby interesujące przeżycie.
Nie miałem odwagi, za bardzo chciałem 
stworzyć zwartą całość. To był drugi 
spektakl, który realizowałem tą metodą, 
być może teraz miałbym w sobie więcej 
brawury.
 
Pasuje mi to do pana teatru, bo odnoszę 
wrażenie, że chce pan widza włączyć 
w sceniczny świat. Nawet takie proste 
zabiegi, jak podążanie za aktorami po 
teatrze wymuszają jednak zmiany opty-
ki, przyjęcia jakiegoś innego stanowi-
ska, nierzadko łączą się z dyskomfor-
tem. Czy często myśli pan o publiczności 
podczas pracy nad spektaklem?
Bardzo często i na różnych poziomach 
myślę o publiczności. Pierwszy to w jaki 
sposób na poziomie emocjonalnym spek-
takl może być ważny dla widza. Oczywi-
ście nasza praca jest też świetną zabawą, 
co potem wychodzi w anegdotach, widać, 
że aktorzy to lubią, jest też spełnieniem 
jakiegoś ich marzenia o aktorstwie i być 
może mojego marzenia o twórczości, ale 
tak, wszystko, co robimy, robimy z myślą 
o widzu. Widz jest absolutnie podmioto-
wy: im lepszą będziemy mieli zabawę, 
frajdę z pracy, tym więcej tej radości, 
pewnej szczerości widz ma szansę odczuć. 

Bo nie my jesteśmy celem. Strasznie iry-
tuje mnie teatr, który jest zajęty sam sobą.

Druga kwestia to pytanie, w jaki spo-
sób możemy powiedzieć widzowi, że jest 
częścią tego świata, który tworzymy. Uwa-
żam, że zmysłowe doświadczanie jest 
istotne. Oczywiście mamy bardzo ogra-
niczoną paletę zachowań, przy pomo-
cy których można widza upodmiotowić. 
Nie chodzi też o to, żeby robić to na siłę, 
ale żeby było to organiczne z tematem, 
narracją...

Naturalnie w nią wpisane?
Tak, naturalnie wpisane w opowieść. To 
jest część siły Friedmanów1, że rozumie-
my, dlaczego chodzimy po spektaklu, po 
co jest ta podróż.

Rozumiemy, że to nie jest pusty za-
bieg: no to pochodźmy sobie teraz po 
teatrze...
…bo to będzie atrakcyjne. Myśl o słu-
chawce w Hańbie też była centralnym 
dla narracji tego spektaklu zabiegiem; 
być może mogła zostać wykorzystana 
pełniej. Jeżeli kiedyś inna narracja będzie 
potrzebowała podobnego rozwiązania, to 
wtedy skorzystam z tego doświadczenia 
i tej wiedzy.

Jest jeszcze jeden poziom, z którego 
aktor i postać mają szansę widza upodmio-
towić: często rozmawiamy z aktorami 
o tym, komu dedykują swój spektakl, dla 
kogo wychodzą na scenę, dla kogo grają 
tę postać.

Rozumiem, że chodzi o wyobrażenie 
sobie konkretnej osoby, a nie granie 
do abstrakcyjnego tworu, jakim jest 
widownia?
Jak przychodzi mama aktora, to on gra 
inaczej. Kiedy aktor powie sobie: „mam 
przyjaciela, który się kompletnie w życiu 
pogubił i on jakoś z tym Davidem Luriem 
współgra”, posadzi go na widowni, zain-
staluje w sobie świadomość tego, że on 
tam jest, że na to patrzy i że David Lu-
rie ma jemu coś do zaoferowania, wtedy 
to osobiste, nie abstrakcyjne, połączenie 
z kimś, kogo się zna – oczywiście nie mam 
pewności, ale w to wierzę – promieniuje 
na pozostałych widzów. Daje taką bazę, 
w której każdy z widzów może stać się 
tym przyjacielem i wziąć tę historię dla 
siebie.

1 Sprawa Friedmanów, Teatr Ludowy w Kra-
kowie, reż. Marcin Wierzchowski.
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