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Rzeczy i aktorzy

Kiedy pojawiłam się na próbach do spektaklu Towiańczycy, królowie chmur 
Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina, zespół pracował od dwóch tygodni. W sali 
prób Sceny Kameralnej Starego Teatru w Krakowie już wtedy zgromadzono 
dużo rzeczy. Pod ścianą stało kartonowe pudło, obok kosz wypełniony po 
brzegi kożuchami w różnych kolorach, na środku niska biała kolumna, nie-
opodal telewizor, książki powiązane w paczki, mały reflektor, krzesła i jakieś 
śmieci, na które początkowo nie zwracałam uwagi. Prawie wszystkie przed-
mioty były prowizoryczne, brzydkie i traktowane ze zdumiewającym lekcewa-
żeniem. Sala prób była przestrzenią zamieszkaną. Rozrzucone niedbale rzeczy 
świadczyły o swoistym zadomowieniu się w tym miejscu i umożliwiały ak-
torom niemal natychmiastowe wejście w sytuacje, nad którymi przyszło im 
danego dnia pracować. Stopniowo pojawiały się nowe rekwizyty; te zbędne 
albo niepotrzebne danego dnia usuwano na bok albo chowano. Część z tych 
przedmiotów jeszcze na wczesnym etapie prób uległa zniszczeniu, inne towa-
rzyszyły aktorom także w czasie pracy na scenie, nieliczne ostatecznie znala-
zły się w spektaklu. Na próbach, chociaż były potrzebne, nikt nie przywią-
zywał do nich szczególnej wagi. Wiadomo było, że jeśli się zużyją, zostaną 
zastąpione nowymi.

Obserwując próby, szybko zauważyłam, że rzeczy są nieodłącznymi skład-
nikami pracy, tak jak są nieodłącznymi składnikami każdego powtórzenia 
spektaklu. Do tej pory używane w przedstawieniu przedmioty stanowiły dla 
mnie zestaw obiektów, którym (głównie za pomocą wypowiadanego tekstu 
i aktorskich gestów) nadaje się określone znaczenie. Tworzona w ten spo-
sób siatka semiotyczna tylko do pewnego stopnia wykorzystuje materialne 
właściwości rzeczy, na które jest nakładana. Uznajemy, że przedmioty są na 
scenie, by przekazywać określone treści i dopełniać estetycznej koncepcji 
scenografa, ale czy potrafimy uznać ich zdolność do działania? W jaki spo-
sób działają rzeczy?
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W czasie prowadzenia obserwacji przyjęłam dwa założenia. Po pierwsze, że 
nie ma teatru poza materialnością, nawet jeśli zwykle tak ustawiamy optykę 
widzenia, żeby z całą starannością pomijać pozasemiotyczne funkcje rzeczy. 
Słowo „rzecz” należy rozumieć możliwie szeroko – jako to, co można wyod-
rębnić ze względu na właściwą owemu bytowi materialność1. I choć w swoim 
tekście zajmę się wyłącznie niewielkimi przedmiotami, które aktorzy wyko-
rzystywali w pracy prowadzącej do powstania przedstawienia, rzeczą jest dla 
mnie tak samo postawiona na scenie kolumna czy telewizor, jak i kostium, 
deski sceny, kurtyna czy ściany scenografii. Rodzajem heterogenicznej rze-
czy (złożonej z wielu innych) jest także pomieszczenie, w którym odbywają 
się próby lub grany jest spektakl, ponieważ ono również ma właściwą sobie 
materialność, którą trzeba respektować, przekształcać i użytkować. Teatral-
nym terminem definiującym przedmioty jest słowo „rekwizyt”. Jego używanie 
wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem: przywykliśmy myśleć o rekwizytach 
wyłącznie jako o narzędziach pracy aktorów; jako o tym, co jest używane 
i co jedynie uzupełnia spektakl. Jednak to właśnie słowo „rekwizyt” wyróż-
nia teatralne rzeczy spośród mnogości innych przedmiotów; jest też mocno 
zakorzenione w teatrologicznym słowniku, a jego etymologia (wywodząca 
się od łacińskiego rzeczownika requisitio – „badanie”, będącego pochodną 
czasownika requirere, tłumaczonego jako „potrzebować”, „szukać”) odnosiła-
by nas do niezbędności istnienia teatralnych przedmiotów. Postulowałabym 
więc raczej odświeżenie tego terminu niż jego odrzucenie.

Drugim przyjętym przeze mnie założeniem jest postrzeganie rzeczy jako 
czynników aktywnych, które wchodzą w relacje z podmiotami ludzkimi. 
Przedmioty, tak samo jak aktorzy i pozostali ludzie zaangażowani w proces 

1 W swoim tekście słowa „rzecz” i „przedmiot” rozumiem synonimicznie, warto jednak za-
znaczyć, że niektórzy badacze wprowadzają między nimi rozróżnienie. W.J.T. Mitchell uważa 
na przykład, że słowo „przedmiot” (object – w przekładzie Łukasza Zaremby słowo tłumaczone 
jest jako „obiekt”) implikuje sposób, w jaki rzecz jawi się podmiotowi (ma nazwę, tożsamość, 
schematyczny sposób użycia). „Rzecz” tymczasem może jawić się jako „Inny”; jest nieokreślo-
na, ale jednocześnie możliwa do zmysłowego poznania. Por. William J.T. Mitchell, Czego chcą 
obrazy? Pragnienia przedstawień, Pragnienia przedstawień, życie i miłość obrazów, przeł. Ł. Za-
remba, Warszawa 2013, s. 184. Za tym rozróżnieniem podąża Jane Bennett, która przypisu-
je rzeczom kategorię „żywotności” (vitality), czyli zdolność do wyłamywania się z  ludzkich 
projektów, do działania na swój własny (nieprzewidziany przez ludzi) sposób. Por. J. Bennett, 
Vibrant Matter a Political Ecology of Things, London 2009, s. VIII (Przedmowa). Zupełnie inny 
sposób definiowania słowa „rzecz” proponuje Ewa Domańska, która pisze, iż „rzeczą jest dla 
nas to, co jest (albo co może być) do czegoś przydatne, a zwłaszcza to, co wspiera nasze (do-
bre samo-)poczucie człowieczeństwa”. Por. E. Domańska, Humanistyka nie-antropocentryczna 
a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3. Domańska zdaje się sprzeciwiać 
takiemu rozumieniu rzeczy (które byłoby bliższe Mitchellowskiemu terminowi „przedmiot”), 
ale nie proponuje innego, pozytywnego terminu. 
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powstawania spektaklu, mogą wykazywać sprawczość2, co w przypadku tea-
tru oznacza zdolność do wpływania na kształt pracy twórczej i jej ostateczny 
rezultat. Sprawczość jest często czymś niezależnym od semiotycznego zna-
czenia, które może być nadane obiektowi przy użyciu tekstu lub aktorskie-
go gestu, jest natomiast zwykle ściśle związana z ontologicznymi właściwoś-
ciami przedmiotu oraz relacjami, w które przedmiot wchodzi. Obserwując 
powstawanie Towiańczyków…, oglądałam wiele sojuszy oraz starć pomiędzy 
ludźmi i rzeczami, oglądałam aktorów najpierw korzystających z inspiracji, 
jakie poddawały im przedmioty, a potem zwalczających ich niekontrolowa-
ną aktywność, obserwowałam też zwycięstwa, jakie odnosił reżyser starający 
się spacyfikować gromadzone w toku pracy rekwizyty, i porażki, które po-
nosił, zmuszony zmieniać swoje pomysły na skutek spotkania z opornymi 
przedmiotami i trudnościami technicznymi. Wszystko to przekonało mnie, 
że chociaż procedury teatralne zmierzają do przejęcia całkowitej kontroli nad 
materialnym funkcjonowaniem spektaklu, rzeczy nigdy nie poddają się do 
końca ani władzy scenografa, ani reżysera. Zawsze pełnią też funkcję dalece 
wykraczającą poza bycie nośnikiem znaczenia.

Wszyscy aktorzy, z którymi miałam okazję rozmawiać, zgodnie podkreśla-
ją, że jedną ze specyficznych cech pracy z Wiktorem Rubinem była ogromna 
liczba przedmiotów, które pojawiały się na próbach. Właściwie każda rzecz 
leżąca w sali prób mogła okazać się przydatna – od lalki, o której przyniesie-
nie poproszono inspicjenta, po worki foliowe, które w polu pracy znalazły się 
dość przypadkowo. Niekiedy przedmioty pojawiały się na prośbę aktorów, ale 
znacznie częściej przypadkowo zagarnięte rzeczy uprzedzały działania i osta-
teczne ustawienie scen. Początkowe próby do Towiańczyków… charakteryzo-
wały się jeszcze dwiema cechami. Po pierwsze, scenariusz został podzielony 
na małe partie, a kolejne sceny przygotowywano bez zachowania porządku 
chronologicznego. Po drugie, na próby przychodzili tylko ci aktorzy, którzy 

2 Bruno Latour uważa, że sprawczość jest zawsze wynikiem współdziałania różnych czynni-
ków ludzkich i nie-ludzkich. Pojedynczy obiekt (aktant) nie jest podmiotem sprawczym (agent), 
bo sprawczość jest wynikiem działania sieci, jest rozprzestrzeniona między różnymi aktantami. 
Por. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do Teorii Aktora-Sieci, przeł. A. Derra, 
K. Abriszewski, Kraków 2010 oraz K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza Te-
orii Aktora-Sieci Bruno Latoura, Kraków 2012. Polemizuje z nim Tim Ingold, który uznaje, że 
aktywność należy przypisywać materiałom, nie obiektom (kategorię przedmiotu uważa za ogra-
niczającą; sprzeciwia się też stawianiu granic między organizmami a ich otoczeniem). Spraw-
czość jest, jego zdaniem, pojęciem błędnym, naddatkiem przyznawanym rzeczom w wyniku 
niewiary, że czysta materia może być źródłem aktywności. Ingold sprzeciwia się także zacie-
raniu różnicy między bytami ożywionymi (ludźmi, roślinami, zwierzętami) a nieożywionymi. 
Por. T. Ingold, Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, New York 2011, 
s. 16. Uwzględniając wątpliwości Ingolda w kwestii sprawczości, zdecydowałam się podążać 
raczej za rozpoznaniami Latoura, bo te lepiej pozwalają uchwycić charakter pracy teatralnej.
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brali czynny udział w wybranych na dany dzień sekwencjach. Montaż spek-
taklu odbywał się w ostatnich dwóch tygodniach przed premierą – wtedy też 
wprowadzano najwięcej zmian. Przestrzeń sali prób bardzo różni się od prze-
strzeni sceny – dotyczy to rozmiaru, wyglądu i charakteru obu pomieszczeń 
(oświetlenia, technicznych możliwości, klimatu i tak dalej). Ani scenografia, 
ani kostiumy na tym etapie nie były jeszcze gotowe, chociaż aktorzy stosun-
kowo wcześnie mogli poznać projekt scenograficzny za pośrednictwem przy-
gotowanych przez Mirka Kaczmarka wizualizacji. Kostiumy, zaprojektowane 
przez zespół Bracia (Agnieszkę Klepacką i Macieja Chorążego), pojawiły się 
dopiero cztery dni przed premierą i aż do trzeciej próby generalnej były sta-
le modyfikowane oraz ulepszane.

Ponieważ koncepcja scenograficzna została przygotowana, zanim rozpo-
częły się próby do spektaklu, od początku istniał zestaw obiektów, których 
obecność była planowana na scenie. Pomysły, które rodziły się w czasie pra-
cy w sali prób, uwzględniały ten plan – wiadomo więc było, na przykład, że 
w przedstawieniu pojawią się: przymocowany do ściany duży koń (na wzór 
rzeźby Cattelana), kontener na śmieci z napisem „fakty”, ściany najeżone szab-
lami, a także makieta budynku głównej siedziby teatru. Świadomość przyszłe-
go istnienia tych artefaktów pozwalała na formułowanie koncepcji scen i po-
mysłów aktorskich niejako wokół nich. Kiedy Marta Ścisłowicz zobaczyła na 
wizualizacji przymocowanego do ściany konia, zapytała, czy jego konstrukcja 
będzie tak mocna, że utrzyma ciężar człowieka. Po uzyskaniu twierdzącej od-
powiedzi zaproponowała zaaranżowanie w spektaklu sceny nawiązującej do 
obrazu Szał uniesień Władysława Podkowińskiego. Od początku rozważano 
więc, w jaki sposób w przedstawieniu można uruchamiać przedmioty, których 
obecność została z góry narzucona. Jednak w pierwszych tygodniach prób 
żadna z tych rzeczy nie była jeszcze gotowa – ich wykonanie leżało w gestii 
scenografa oraz pracowni teatralnych i trwało równolegle z pracami na sali 
prób. Tymczasem realna obecność niektórych przedmiotów (tych, których 
aktorzy mieli często używać) była niezbędna już w pierwszych tygodniach. 
Tryb pracy, który zaproponował Rubin, zakładał, że najlepszym sposobem 
oceniania wstępnych ustawień scen jest ich oglądanie. Aktorzy byli proszeni 
o pokazywanie wszystkich swoich propozycji. Bardzo często sugestie padały 
też ze strony reżysera, ale rozmowy o kształcie poszczególnych scen odbywa-
ły się zwykle dopiero po odegraniu danej partii tekstu. Także poszukiwanie 
pomysłów na kolejne sekwencje sprowadzało się do improwizacji, w których 
aktorzy mogli używać wszystkich rzeczy dostępnych na sali prób. Jednak, jak 
wyjaśniałam, w procesie twórczym niemożliwa była początkowo praca z właś-
ciwymi rekwizytami, bo te nie zostały jeszcze przygotowane. W sali prób, 
a nawet już po przejściu na scenę stosowano więc substytuty (substytutem 
nazywam każdą rzecz, która w procesie twórczym zastępowała swój scenicz-
ny odpowiednik). Z czasem krąg przedmiotów, których użycie planowano 
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w spektaklu, poszerzył się, daleko wychodząc poza wstępną listę propozycji 
uzgodnionych ze scenografem. Jeśli pojawiał się pomysł na włączenie rzeczy, 
której wykonanie należało zgłosić pracowni teatralnej, a której obecność była 
potrzebna natychmiast, ponownie posiłkowano się substytutami.

Substytuty były tanie (dzięki czemu można je było w razie potrzeby nisz-
czyć), łatwo dostępne (zwykle pochodziły z teatralnych magazynów) i tylko 
schematycznie przypominały to, co zastępowały. Kontener na śmieci był, na 
przykład, zastępowany w sali prób przez duże kartonowe pudło. Praca z sub-
stytutami zakładała, po pierwsze, zaangażowanie wyobraźni (używając tych 
przedmiotów, trzeba stale pamiętać o ich późniejszych odpowiednikach); po 
drugie – że za ich pomocą wykonany zostanie tylko wstępny szkic sceny, któ-
ry ostatecznie będzie musiał zostać zmodyfikowany pod wpływem spotkania 
z właściwym rekwizytem. Przykład kartonowego pudła i metalowego kontenera 
na śmieci pokazuje, że przedmioty zastępcze często charakteryzowały się inną 
materialnością niż ich odpowiedniki. Dotyczy to wielkości, kształtu, ciężaru, 
materiału, ale co za tym idzie – także możliwych zastosowań, które przedmiot 
podpowiada. Za każdym razem, kiedy substytut kończył swoją rolę w procesie 
twórczym, aktorzy musieli przyzwyczajać się do nowego rekwizytu, co często 
prowadziło do istotnych modyfikacji scen. Substytuty były lekkie, mobilne 
i łatwe do zastąpienia w razie zniszczenia, dzięki czemu swobodnie można ich 
było używać; zamieniano je na przedmioty, o które trzeba było dbać (bo były 
potrzebne w kolejnych powtórzeniach spektaklu) i które często stawiały opór 
ze względu na swój rozmiar i ciężar. Zamiana dokonywała się jednak na takim 
etapie procesu, na którym wszystkie wstępne szkice scen zostały już wykona-
ne, łatwość użycia substytutów wykorzystana, a one same nie mogły już nicze-
go zaoferować. Zaczynały natomiast przeszkadzać, bo (właśnie ze względu na 
odmienną materialność) nie można było wykonać za ich pomocą wszystkich 
zaplanowanych w spektaklu działań, a więc od pewnego momentu bardziej 
ograniczały niż aktywizowały kreatywność twórców.

Specyfikę pracy nad Towiańczykami… chciałabym przedstawić na przy-
kładzie przygotowań jednej sceny, nazwanej w egzemplarzu „Mamo, ubierz 
się”. Pierwsza jej próba odbywa się któregoś poranka z udziałem wyłącznie 
Katarzyny Krzanowskiej i Bogdana Brzyskiego. Początkowo propozycja usta-
wienia sytuacji wychodzi od wykonawców: Krzanowska i Brzyski zapalają 
papierosy, siadają na środku sceny, opierając się o siebie plecami, i zaczyna-
ją mówić tekst. Celina i Władysław Mickiewiczowie knują spisek przeciw-
ko ojcowskiej władzy Adama Mickiewicza. Ustawienie jest bardzo statyczne, 
właściwie pozbawione emocji, i zakłada sojusz między dwójką bohaterów. 

„Kochasz mnie?” – pyta zimno Krzanowska/Celina. „Najbardziej na świecie 
was kocham!” – odpowiada Brzyski/Władzio. „To zabij ojca” – w głosie Krza-
nowskiej nadal nie słychać poruszenia. „Ale jego nie da się zabić!” – stwierdza 
Brzyski ironicznie. Do wykreowania sytuacji wystarczają zapalone papierosy, 
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które w połączeniu z zachowaniem aktorów przywodzą na myśl kino noir. 
Wiktor Rubin szybko ocenia jednak, że takie ustawienie nie zadziała w spek-
taklu. Na razie sugeruje tylko, że scena powinna być bardziej dynamiczna 
i emocjonalna.

Katarzyna Krzanowska zaczyna więc improwizować: wkłada białą sukienkę, 
zbiera porozrzucane worki foliowe (pozostałe po wypakowaniu rekwizytów) 
i staje na krześle. Zaczyna wpychać worki pod sukienkę, niedbale i jawnie 
teatralnie imitując ciążę. Improwizacja Krzanowskiej wynika z analizy dal-
szego fragmentu tekstu, który mówi o zbliżających się narodzinach Gustawa-

-Konrada, dziecka Celiny i Mickiewicza. Worki ciągle wypadają spod sukienki, 
Brzyski podnosi je i podaje Krzanowskiej. Rubin na bieżąco dorzuca polecenia 
i komentarze, próbuje wejść w proponowaną mu sytuację. Ostatecznie uznaje, 
że scena nie działa. Jeszcze przez chwilę rozmawiamy o możliwym ustawieniu 
sekwencji – Rubin wychodzi na środek i próbuje pokazać, jak mogłaby wy-
glądać ta sytuacja. Z egzemplarzem w ręce czyta kolejne kwestie i przecho-
dząc pomiędzy ustawionymi przedmiotami, mówi, jakie działania mogłyby 
zostać wykonane. Z jego sugestii wynika, że zamiast włączać nowe rekwizyty, 
można zaangażować te, które już umieszczono na scenie. Dwugodzinna pró-
ba kończy się wprawdzie bez ustalenia ostatecznego kształtu sekwencji, ale 
wyciągnięte zostają wnioski, które wpłyną na jej późniejszy wygląd. Na tym 
etapie wiadomo, że scena ma być oparta na jawnym wytwarzaniu teatralności: 
Krzanowska ma wykorzystać przedmioty, żeby pokazać szaleństwo Celiny, ale 
może mieć świadomość sztuczności kreowanej sytuacji. Celina chce zobaczyć 
w sobie Matkę Boską i wcielenie matki-Polski, ale jednocześnie wszystkie jej 
rojenia i starania są obliczone na wrażenie, które chce wywrzeć na wspólno-
cie Koła Sprawy Bożej. „Nie czuję żaru romantycznego. Kłamię, kalkuluję czy 
ten gest się opłaci, czy zadziała na was” – ma powiedzieć po odegraniu sceny 
szaleństwa. Celina tworzy zatem swój teatr i powinna to robić, wykorzystując 
znajdujące się pod ręką materiały.

Rzeczy, które leżały w sali prób, okazały się niezbędne do odbycia próby. 
Pierwsze ustawienie było wcześniej zaplanowane przez aktorów, którzy zde-
cydowali się na użycie papierosów. Rekwizyt był potrzebny do przedstawienia 
reżyserowi propozycji. Kolejne pomysły były wynikiem improwizacji – za-
garnięte przedmioty niejako podpowiadały sposób, w jaki można ich użyć. 
Działania wyprzedzały refleksję: Krzanowska wybrała leżące w sali rzeczy (su-
kienkę, worki, krzesło) i trzymając je w ręce, oceniała, do czego mogą być 
użyte i w jaki sposób. Przestał więc działać mechanizm polegający na tym, że 
aktor wie, co chce pokazać, i wybiera przedmiot, który może mu się do tego 
przydać, a pojawił się porządek odwrotny: wykonawca patrzy na dostępne 
w tej chwili materiały i zastanawia się, w jaki sposób ich użyć, żeby uzyskać 
satysfakcjonujący efekt. Wykonany na próbie szkic sceny nie był więc skut-
kiem działania wyłącznie podmiotów ludzkich, ale wynikiem relacji, które 
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zawiązały się pomiędzy ludźmi i rzeczami. Zgodnie z tezami Latoura, spraw-
czość okazała się wynikiem istnienia sieci relacji.

Kiedy na jednej z kolejnych prób powrócono do sceny „Mamo, ubierz się”, 
Krzanowska przedstawiła nową propozycję. Odgrywając szaleństwo Celiny, 
zaczęła rozrzucać wszystkie przedmioty leżące w sali prób; książki, kożuchy, 
kartki papieru wirowały w powietrzu. Wreszcie schowała się do kartonowego 
pudła, które zastępowało planowany w spektaklu kontener na śmieci. Ru-
bin i Janiczak byli zachwyceni. W tym ustawieniu zrealizowało się świado-
me wytwarzanie teatralności, podszyte jednak nutą desperacji i rozpaczy na 
granicy pomieszania zmysłów. Takie rozporządzenie dostępną przestrzenią 
i przedmiotami miało także konsekwencje dla energetycznego uruchomie-
nia aktorki, która otrzymuje impuls do działania w dalszych scenach. Kiedy 
pytam Krzanowską, co daje jej rozrzucenie rzeczy, odpowiada:

Nie muszę już potem niczego grać. Wiktor kiedyś powiedział na próbie, że cała ta 
sytuacja mogłaby się wydarzyć w każdym domu. Jeśli bardzo źle się poczujesz, po-
kłócisz, to możesz coś rozwalić, rozbić talerze, wyrzucić rzeczy z szafy… A potem 
nie masz już siły i tylko mówisz; nie musisz już nic grać. Nawet nie chodzi o to, 
że ze zmęczenia nie możesz kreować, tylko o to, że cała scena staje się prawdziwa.

Wskazówki Rubina z wcześniejszych prób oraz własne pomysły i  intui-
cje Krzanowska nałożyła na realistyczną sytuację rodzinną. Szukała więc 
inspiracji w odpowiedzi na proste pytanie: co można zrobić, żeby wyrazić 
złość – przenosząc ją w kreowaną sytuację. Dzięki temu, że na scenie dyspo-
nowała zestawem przedmiotów tworzących nierealistyczną scenografię, jej 
działania nie nabrały banalnego charakteru, ale, zachowując wyprowadzony 
z opisanej inspiracji ładunek emocjonalny, osiągały to, co aktorka określa 
mianem „prawdziwości”.

Po przeniesieniu prób na Scenę Kameralną sekwencja „Mamo, ubierz się” 
była na różne sposoby korygowana oraz dostosowywana do nowego miej-
sca i nowych przedmiotów, które sukcesywnie wprowadzano. Na scenie, tak 
samo jak na próbach, pojawiały się książki powiązane w paczki; zachowano 
też kożuchy – te obiekty należą do grupy rzeczy przeniesionych z procesu 
twórczego, które teraz uzupełniły scenografię Mirka Kaczmarka. Początkowo 
w czasie prac na scenie wykorzystywano srebrny kontener zastępczy, a w tym 
czasie Kaczmarek przygotowywał właściwy rekwizyt – pomalowany na czarno, 
ze złotym napisem „Fakty”. Szybko okazało się, że wchodzenie do prawdziwe-
go kontenera na śmieci jest zadaniem znacznie trudniejszym niż wchodzenie 
do kartonowego pudła. Ciężka metalowa klapa także w innych sekwencjach 
zaczęła sprawiać problemy, choć w opanowaniu jej trochę pomogło zdjęcie 
blokady utrudniającej otwieranie. Nowe przedmioty trzeba było ulepszać, 
żeby ułatwić aktorom operowanie nimi. Z każdym dniem coraz więcej rzeczy 
było gotowych do użycia, zatem wreszcie stawało się możliwe próbowanie 
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bez konieczności markowania działań ze względu na materialną odmienność 
substytutów. To powodowało jednak pewne komplikacje – przedmioty za-
stępcze brały udział w ustawianiu poszczególnych scen, były poręczne, lekkie 
i łatwe w użyciu. Kiedy teraz starano się przenieść wypracowane z ich uży-
ciem pomysły na nowe rekwizyty, te stawiały opór i wymuszały modyfika-
cje. Ten etap pracy obejmował jednak także rodzaj współpracy z przedmio-
tami – zrozumienie, jakie są właściwości rzeczy pozostających do dyspozycji, 
jakie możliwości oferują i jak można dostosować swoje działania, żeby naj-
lepiej wykorzystać dostępne środki. Zespół mógł więc jednocześnie poczuć 
ulgę (nowe przedmioty otwierały nowe możliwości, ponownie rozbudzały 
kreatywność) i frustrację (wszystkie pomysły trzeba było na nowo wypróbo-
wać, a w razie trudności – przekształcić).

Kontener na śmieci początkowo ustawiono w głębi sceny, ale szybko zde-
cydowano o przeniesieniu go na proscenium i ustawieniu pod ścianą – przez 
taką zmianę miejsca niemożliwa stała się rozważana przez moment wersja 
sekwencji, w której poruszano kubłem z siedzącą w nim Krzanowską. Kon-
cepcja rozrzucania przedmiotów w scenie szaleństwa Celiny utrzymywała 
się długo, także po przeniesieniu prób na scenę. W czasie oglądania całości 
przedstawienia okazało się, że w polu gry pojawia się coraz więcej rzeczy, nad 
którymi nikt nie panuje. Jak wspomniałam, przez długi czas pracowano tyl-
ko nad fragmentami spektaklu, zwykle bez zachowania ich chronologicznej 
kolejności. Nowe przedmioty włączano w zależności od bieżących potrzeb, 
bo priorytetem było naszkicowanie poszczególnych scen. Niewielkie zna-
czenie miał wtedy fakt, że taka polityka gospodarowania rzeczami prowadzi 
do gromadzenia mnóstwa przedmiotów, których rola jest zaplanowana tyl-
ko w danej sekwencji, a które zwykle kończą, porzucone w przypadkowym 
miejscu. Zakładano, że w czasie dokonywania montażu odbędzie się proces 
eliminacji niektórych pomysłów, a co za tym idzie – niektórych rzeczy. Na 
scenie dość szybko okazało się, że rozrzucane przedmioty utrudniają aktorom 
poruszanie się, psują plastyczną kompozycję przedstawienia i wywołują wra-
żenie bałaganu. Sprawy nie ułatwiał fakt, że po przenosinach na scenę zmieni-
ło się całe otoczenie, w którym funkcjonowali aktorzy – deski sceny i ściany 
scenografii, gabaryty sali, światło reflektorów – wszystko to zaczęło mode-
lować wizualną stronę spektaklu. Pojawiło się więc wiele nowych bodźców, 
których istnienia dotąd nie trzeba było uwzględniać, a które miały ogromne 
znaczenie dla ostatecznego kształtu spektaklu3. Na tym etapie prac usuwano  

3 Temat wizualno-taktylnego oddziaływania przedmiotów i pomieszczeń rozwija w swo-
ich tekstach Juhani Pallasmaa. Por. J. Pallasmaa, Miejsce, przestrzeń i atmosfera. Postrzeganie 
peryferyjne i emocje w doświadczeniu architektonicznym, przeł. M. Kwaterko [w:] Miasto-Zdrój. 
Architektura i programowanie zmysłów, red. J. Kusiak, B. Świątkowska, Warszawa 2013 oraz 
idem, Oczy skóry. Architektura i zmysły, przeł. M. Choptiany, Kraków 2012.
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wszystkie przedmioty, które nie chciały włączyć się w sprawny rytm przed-
stawienia albo nie dały podporządkować się przyjętej przez zespół koncepcji 
wizualnej. Bjørnar Olsen, porównując poglądy Latoura i Heideggera, słusznie 
zauważa, że „awaria” (w znaczeniu niesprawnego albo niezgodnego z ludzką 
wolą działania) jest momentem swoistego uwidocznienia rzeczy. W analizo-
wanym przypadku takie uwidocznienie było niepożądane i musiało zostać 
zniwelowane przez usunięcie rekwizytu albo zmianę sekwencji.

Po aklimatyzacji na scenie po raz kolejny okazało się zatem, iż rzeczy, któ-
re dotąd pomagały w pracach, teraz zaczęły przeszkadzać. Nadszedł moment, 
w którym Wiktor Rubin wydał precyzyjne instrukcje dotyczące gospodarowa-
nia rzeczami, uczynił aktorów odpowiedzialnymi za przedmioty w poszcze-
gólnych sekwencjach i ustalił, w którym momencie dany rekwizyt powinien 
zostać usunięty ze sceny. Dzięki temu także działania aktorów musiały stać 
się bardziej precyzyjne, dostosowane do scenicznej wędrówki rzeczy4. To etap 
postępującej stabilizacji ostatecznego kształtu spektaklu – twórcza aktywność 
nie tylko rzeczy, lecz także aktorów, jest powoli wyciszana; dynamika szyb-
kich zmian i wprowadzania kolejnych pomysłów ustępuje na rzecz teatral-
nego powtórzenia. Zamiast kumulowania i modyfikowania wypracowanych 
wcześniej pomysłów, teraz przywiązuje się wagę do estetycznego i znaczenio-
wego kształtu przedstawienia, do budowania logicznych powiązań pomię-
dzy sekwencjami, do oczyszczania pola pracy ze zbędnych, drugorzędnych 
i niepasujących do całości elementów. Rubin decyduje się często na rady-
kalne zmiany, skróty w tekście, a nawet rezygnację z całych scen. Pozostała 
gdzieniegdzie przypadkowość działań aktorów i rzeczy powoli ustępuje pre-
cyzji powtórzenia.

W czasie spektaklu do kontenera z napisem „Fakty” wrzuca się różne 
przedmioty – wynika to z możliwości, jakie oferuje rekwizyt (duża pojem-
ność, wytrzymałość, efektowny dźwięk przy otwieraniu klapy). Lądujące 
w kontenerze obiekty są tematyzowane już w jednej z początkowych scen, 
w której Ksawera Deybel (Ewa Kaim) ironicznie określa je jako „bardzo 
cenne pamiątki”. Ważna jest także działalność Władysława Mickiewicza, 
który czyści rodzinną historię, wyrzucając kompromitujące „fakty” (repre-
zentowane przez różne przedmioty) do kontenera. Na poziomie praktycz-
nej organizacji przedstawienia w kontenerze lądują wszystkie rzeczy, któ-
rych sceniczna obecność się wyczerpała. Wyrzucanie przedmiotów służy 

4 Zgodnie ze słowami Bjørnara Olsena: „Rzeczy są nie tylko zasadniczo zaangażowane 
[w proces zapamiętywania i przyswajania wykonywanych czynności – K.W.] jako środek umoż-
liwiający doprowadzenie działania do końca, lecz także czynią materialną czynność i doświad-
czenie znanymi i przewidywalnymi. Rzeczy jako takie ustalają lub «instruują» pewne cielesne 
zachowania”. B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shall-
cross, Warszawa 2013, s. 189.
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oczyszczaniu i porządkowaniu pola gry, co pozwala na wprowadzanie ko-
lejnych rekwizytów bez popadnięcia w wizualny chaos. W Towiańczykach… 
jest to szczególnie istotne ze względu liczbę rzeczy i złożoną wizualnie sce-
nografię, która już sama w sobie stanowi obciążenie dla oka widza. Zgodnie 
z wprowadzoną zasadą oczyszczania sceny zmodyfikowana została także sce-
na „Mamo, ubierz się”. Krzanowska, zamiast rozrzucać przedmioty, zaczęła 
wrzucać je do kontenera stojącego na proscenium. Powstał paradoksalny 
rozdźwięk między sferą znaczeń a sferą praktycznej organizacji spektaklu: 
Krzanowska odgrywa scenę szaleństwa, zachowując wypracowany wcześniej 
ładunek emocjonalny, a rzeczy nadal służą jej do energetycznego urucho-
mienia w dalszych sekwencjach, ale jednocześnie jej działania prowadzą te-
raz do uporządkowania pola gry, zatem do czegoś wprost przeciwnego niż 
spontaniczna destrukcja świata, w którym Celina Mickiewiczowa nie może 
się odnaleźć. Aspekt praktyczny pozostaje jednak ukryty, schowany za fa-
sadą ustanowionych w spektaklu znaczeń, a przede wszystkim aktorskich 
sposobów na tematyzowanie scenicznych zdarzeń (nie bez przyczyny Ram 
w opisywanej scenie w komiczno-rozpaczliwy sposób „ratuje” kilka leżących 
najbliżej przedmiotów przed gniewem szalonej Celiny).

W ferworze zmian szybko zrezygnowano także z pomysłu ukrywania się 
w kontenerze, choć początkowo zakładano, że wrzucane tam od początku 
przedstawienia rzeczy ułatwią aktorce wchodzenie do środka. Na dnie leżą 
jednak porozbijane butelki w foliowych workach i urna z resztkami łoso-
sia – rekwizyty potencjalnie niebezpieczne. Poskromienie materialności było 
zbyt trudne, a rezygnacja z pomysłu nie spowodowała strat w energetycznym 
uruchomieniu aktorki, więc można sobie było na to pozwolić.

Do pewnego momentu niemal wszystkie rzeczy włączane do spektaklu 
musiały udowodnić swoją przydatność. Ta zasada nie dotyczyła tylko wąskiej 
grupy przedmiotów, które od początku wpisano w projekt scenograficzny, 
a które w czasie całego procesu warunkowały kształt poszczególnych scen. 
Wszystkie te obiekty oraz te, którym udało się „wywalczyć” udział w spekta-
klu, musiały w końcu zająć wyznaczone im przez reżysera miejsce. Pracow-
nicy techniczni teatru dzięki precyzyjnemu zapisowi lokalizacji przedmiotów 
przygotowują scenę przed każdym kolejnym przedstawieniem. Siatka rekwi-
zytów ulokowanych w odpowiednich miejscach umożliwia sprawny przebieg 
pokazu i ułatwia aktorom zapamiętywanie scenicznych działań5. Warunkuje 
też materialny stelaż przedstawienia. Dzięki temu, iż rzeczy zawsze znajdują 
się w tym samym miejscu i wiadomo, w jaki sposób należy ich użyć w danej 

5 Bjørnar Olsen podkreśla znaczenie rzeczy w funkcjonowaniu tzw. pamięci nawykowej, 
która umożliwia wykonywanie codziennych i powtarzalnych czynności bez angażowania uwagi. 
Zaznacza przy tym, że „nawykowe czynności byłyby niemożliwe bez rzeczy oraz ich zdolności 
i układów ułatwiających działanie”. Ibidem, s. 188.
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scenie, aktorzy mogą skupić uwagę na innych zadaniach. Rzeczy za popra-
wę swojego statusu (przed każdym kolejnym przedstawieniem zostają odszu-
kane, wyczyszczone i umieszczone w odpowiedniej lokalizacji) oraz stabili-
zację swojego scenicznego bycia (nie zostaną już wyrzucone) zapłaciły cenę 
znacznego ograniczenia sprawczości (muszą karnie przechodzić z rąk do rąk 
aktorów i schodzić ze sceny w momencie, który został im narzucony). Na-
wet ich zmysłowe oddziaływanie za pomocą kształtu, koloru, tekstury jest 
ukryte, odczuwane, ale często niedostrzegane za wytwarzaną na scenie sie-
cią semiotycznych uwikłań, w których to przede wszystkim aktor definiuje 
znaczenie przedmiotu.

Teatr dąży do sprawowania niemal absolutnej władzy nad przedmiotami. 
Początkowo (jeszcze na etapie pracy z substytutami) aktywność rzeczy jest 
pożądana, bo z ich pomocą rodzą się nowe pomysły. Z czasem obcowanie 
z przedmiotami przybiera formę starcia, w którym materia stawia opór, a ze-
spół dąży do podporządkowania jej swoim pomysłom. Obserwujemy też na-
stępujący mechanizm: przedmiot teatralny, któremu pozwala się działać, po 
okresie bycia sprzymierzeńcem aktorów zaczyna przeszkadzać i sabotować 
pracę. Przyjazne substytuty stają się ograniczające, a ich później wprowadzo-
ne odpowiedniki, dostarczające nowych inspiracji i pozwalające na przepro-
wadzenie niemarkowanych działań, zaczynają przytłaczać swoją wszechobec-
nością. W trakcie procesu ciągle ponawia się więc dążenia do radykalnego 
wyciszenia ich aktywności.

W opisanym procesie można wyróżnić kilka etapów teatralnej polityki 
gospodarowania rzeczami. W pierwszym etapie aktorzy pracowali z substy-
tutami i przedmiotami włączanymi do spektaklu w zależności od bieżących 
potrzeb. Zwykle małe, poręczne i tanie rzeczy były wykorzystywane albo do 
ilustrowania propozycji, albo jako źródło inspiracji, które samo podpowiada 
swoje możliwe użycia. Przydatność substytutów wyczerpywała się jednak dość 
szybko, ich pożądane dotąd cechy stawały się niewystarczające, a zespół za-
czynał odczuwać potrzebę przeniesienia się do miejsca, które oferować będzie 
większe możliwości i stawiać kolejne wyzwania. Etap drugi obejmował akli-
matyzację na scenie oraz testowanie wypracowanych w sali prób pomysłów 
w nowej lokalizacji i z sukcesywnie pojawiającymi się nowymi obiektami. Po 
przeniesieniu i zmodyfikowaniu pomysłów prace weszły w trzeci etap, który 
obejmował eliminację wszystkich elementów, jakie reżyser uzna za zbędne 
lub niepasujące do całości. Kumulowane dotychczas rzeczy, które zapełniały 
scenę, teraz były pacyfikowane i układane. Aktywność przedmiotów i akto-
rów była powoli wyciszana, aż wreszcie nadszedł czas na ostatni, czwarty etap, 
gdy rzeczy zaczęły tworzyć materialny stelaż przedstawienia, ułatwiając pracę 
aktorom. Choć zachowały swoje wizualno-zmysłowe oddziaływanie, ich rola 
została ukryta za siecią (zwykle narzuconych im) semiotycznych powiązań.
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thingS and actorS

The paper provides an overview of the role of objects in the rehearsals for the 
play The Towianists, Kings of the Clouds by Jolanta Janiczak and Wiktor Rubin. 
It analyzes the way substitute props were used while working on the play, and 
the confrontation between actors/the director and the materials, which give re-
sistance and cannot easily be subordinated. It calls attention to the dynamic 
shift in relationship between the actor and the object, pondering the role of the 
prop in the process of creating the play, whose visual/sensual effect is ultimately 
hidden behind a network of semiotic links.

Pierwodruk: „Didaskalia” 2014, nr 123.


